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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010–2011 

 

Zpracovala:  Mgr. Jana Polachová 

Projednala: Pedagogická rada dne 26. 8. 2011 

Schválila: Školská rada dne 5. 9. 2011 

 

 

ČÁST PRVNÍ: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

 

1.1 Zřizovatel 

 Název: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně 

 Adresa: Třída Tomáše Bati 21 

761 90 Zlín 

 Kontakty  telefon: 577 043 111 

fax:  577 043 202 

 webové stránky: www.kr-zlinsky.cz 

1.2 Identifikační údaje 

 Název školy:  

Gymnázium Kroměříţ 

 Sídlo školy: 

Masarykovo náměstí 496, 767 01, Kroměříţ 

 Datum zaloţení školy:       22. 5. 1882 

 Datum zařazení do rejstříku škol a školských zařízení:      1. 9. 1996  

(rozhodnutí z 2.7.1996 č.j. 10238/96-61-07) 

 Právní subjektivita: příspěvková organizace     1. 10. 2001 

 Poslední aktualizace v rejstříku škol a školských zařízení:     1. 9.2009  
(rozhodnutí z 30.7.2009 č.j.17018/2009-21) 

 Zřizovatel školy: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín 

zřizovací listina:  ze dne 28. listopadu 2001, čj. 3120/2001 ŠK 

(Dodatek č. 1 ze dne 31. 8. 2005)  (Dodatek č. 2 ze dne 19. 3. 2008)  (Dodatek č. 3 ze dne 17. 6. 2009) 

 Rozhodnutí o povolení výuky některých předmětů v cizím jazyce od 1.9.2009 

(rozhodnutí z 23.3.2009 čj. 6254/2009-23) 

 IČO:      708 433 09 

 IZO školy:     102 519 943  

 IZO ředitelství:     600 014 941 

 Ředitelka školy:   Mgr. Jana Polachová  

(datum jmenování do funkce 1. 8. 2006) 

 Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Ruth Vašíčková 

(datum jmenování do funkce 1. 9. 2010) 

 Školská rada:   od 1. 1. 2006, nové sloţení od 1. 9. 2009 

  

http://www.kr-zlinsky.cz/
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 Seznam mimoškolních nebo občanských sdruţení při škole: 

Sdruţení rodičů a přátel Gymnázia Kroměříţ je zaloţeno jako dobrovolné sdruţení 

občanů (od 4. 12. 1991 registrováno Ministerstvem vnitra ČR) 

Nadační fond při Gymnáziu Kroměříţ, občanské sdruţení (zaloţeno 4. 3. 1999) 

 Kontakty:    telefon: 573 339 330, 573 339 701 

fax: 573 331 525 

e-mail: gymkrom@gymkrom.cz 

webové stránky: www.gymkrom.cz 

      pracovník pro informace: Mgr. Jana Polachová   

http://www.gymkrom.cz/
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1.3 Charakteristika školy 

 

Gymnázium Kroměříţ je první střední školou ve městě, která je od roku 2000 „Přidruţenou 

školou UNESCO“, od roku 2011 „Školou pro udrţitelný ţivot“. 

Školní budova pochází z konce 19. století, je umístěna v centru města Kroměříţ. V šestnácti 

třídách osmiletého a čtyřech třídách čtyřletého gymnázia kaţdoročně studuje téměř 600 ţáků. 

Pro výuku je k dispozici 32 učeben včetně tří laboratoří (chemie, biologie, fyziky), dvou učeben 

informačních a komunikačních technologií, ateliéru výtvarné a hudební výchovy a tří učeben 

jazyků. V budově školy je ţákovská knihovna a tělocvična, pro výuku je vyuţívána i sportovní 

hala ve Štěchovicích. Odborné učebny jsou zařízeny kvalitními přístroji a moderní technikou 

(počítači, dataprojektory, interaktivní tabulí, videem, promítacím plátnem, ozvučením), všechny 

třídy a kabinety jsou připojené k internetu. Na chodbách jsou prostory určené k relaxaci ţáků. 

Zázemí učitelů tvoří 13 kabinetů vybavených moderním nábytkem, počítači s tiskárnami. Škola 

má vlastní bufet. Pro odkládání oděvů a pomůcek mají ţáci šatny v suterénu školy, v kaţdém 

poschodí jsou sociální zařízení pro ţáky i učitele. Bezbariérový přístup a výtah umoţňují integraci 

tělesně postiţených ţáků. V některých třídách jsou ţákovské ţidle nahrazeny míči pro relaxační 

chvilky ve vyučovací hodině s prvky zdravotní tělesné výchovy. Škola nabízí ţákům moţnost 

výuky hudební výchovy v angličtině v 2. ročníku a sextách a semináře z matematiky v ruském 

jazyce v 3. ročníku a septimách. 

Na škole působí německá lektorka. Ţáci mají moţnost získat německý jazykový diplom DSD. 

 

1.4 Údaje o Školské radě 

 

Školská rada se řídí volebním řádem, který schválila RZK 20. 4. 2009 usnesením č. 0310/R10/09. 

S účinností od 1. 9. 2009 začala pracovat Školská rada ve sloţení: 

za zřizovatele:  Mgr. Miloš Malý 

   MUDr. Olga Sehnalová, MBA 

za zákonné zástupce a zástupce zletilých ţáků: 

   Ing. Dagmar Vodáková 

   Ing. Dušan Stareček  (předseda Školské rady) 

za pedagogy: Mgr. Miloš Foltýn 

   Mgr. Ruth Vašíčková 

 

Školská rada se na svých jednáních zabývá schvalováním Výroční zprávy Gymnázia Kroměříţ, 
schválením a projednáváním Školního řádu a projednáváním rozpočtu školy.  

1.5 Informační zdroje 

- www.gymkrom.cz 

- výroční zpráva 

- Den otevřených dveří  

- články v regionálním i odborném tisku 

- prezentace gymnázia na schůzkách před přijímacím řízením – pro pedagogy ZŠ 

- panely školy 

- www.zkola.cz, www.burzaskol.cz 

- www.nidv.cz 

- publikace Kam na školu ve ZK 

- dlouhodobý záměr vzdělávání ve ZK 

- BULLETIN (pro zákonné zástupce) 

- www.msmt.cz 

- informační tabule v budově školy 

- výstava o činnosti školy v Domě kultury 

 

http://www.zkola.cz/
http://www.nidv.cz/
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1.6 Součásti školy a její kapacity 

 Gymnázium Kroměříţ: nejvyšší povolený počet ţáků ve škole 630 

  

Typ školy Počet tříd 
Počet žáků 

k 1. 10. 2010 

Počet žáků na 

třídu podle 

 stavu k  

1. 10. 2010 

Gymnázium 

osmileté 
16 474 29,62 

Gymnázium 

čtyřleté 
4 120 30,00 

 

1.7 Subjekty spolupracující se školou 

Krajský úřad Zlín - metodické vedení, výstava výtvarných prací ţáků školy „Reflexe“ v „21“ 

MŠMT – recyklohraní (dlouhodobý školní recyklační program) 

Školská rada: od 1. 1. 2006, počet členů 6, nové sloţení od 1. 9 2009, pravidelná jednání 

SRPG (občanské sdruţení) 

Nadační fond při Gymnáziu Kroměříţ (občanské sdruţení)- podpora ţáků mimořádně aktivních 

a sociálně potřebných, podpora modernizace školy 

Ţákovská rada – spolupráce s ţáky školy 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – spolupráce s Fakultou humanitních studií, Fakultou 

technologickou (přednášky RNDr. Poníţila) 

Univerzita Palackého Olomouc – Fakulta tělesné kultury (integrace ţáků s tělesným postiţením – 

spolupráce na projektovém dni) 

Asociace školních sportovních klubů – pořádání Sedláčkova memoriálu, organizování sportovních 

akcí 

TJ Slavia Kroměříţ – pořádání Sedláčkova memoriálu 

Sokol Kroměříţ – divadelní představení dramatického souboru v Sokolském domě 

Knihovna Kroměříţska – lektoři Univerzity třetího věku z řad učitelů školy 

ČMOS PŠ – podpora zaměstnanců 

Unesco - od r. 2000 je škola zařazena v síti přidruţených škol UNESCO, panely o činnosti školy 

vystavené v kroměříţském zámku 

Muzeum Kroměříţska – výstavy prací ţáků školy 

Okresní archiv Kroměříţ – exkurze ţáků 

Arcibiskupský zámek Kroměříţ – exkurze ţáků, předávání maturitních vysvědčení ve Sněmovním 

sále  

Obchodní akademie Kroměříţ – koncert pěveckých sborů ( poděkování ředitele za realizovaná 

vystoupení) 

Národní agentura pro evropské vzdělávací programy – Comenius 

Národní institut pro další vzdělávání -3 vyučující zajišťují lektorskou činnost 

Gymnázium M. M. Hodţu Liptovský Mikuláš (druţební setkávání od roku 1956) 

Janusz Korczak Gesamtschule Bottrop (spolupráce v rámci projektu Comenius) 

15.Vidusskola Daugavpils (spolupráce v rámci projektu Comenius) 

Gymnázium Bad Urach (druţební setkání s partnerskou školou, práce na mezinárodním školním 

projektu) 

EPI Kunovice – mezinárodní studentská konference 

Goethe-Institut Praha - Mezinárodní debaty mládeţe 

Město Kroměříţ – organizace společenských akcí, dotace na sportovní a zájmovou činnost 

Nakladatelství Fraus Plzeň – partnerská škola, DVPP 



7 

 

Arcibiskupské gymnázium Kroměříţ – spolupráce na připravovaném projektu, výměna 

metodických materiálů 

Gymnázium Lesní čtvrť ve Zlíně – spolupráce na česko-německém projektu 

Pedagogicko-psychologická poradna Kroměříţ – spolupráce s metodičkou (zjišťování klimatu 

třídy) 

Sociální sluţby města Kroměříţe – koncert pěveckých sborů (poděkování vedoucí obsluţné péče) 

Film festival Zlín  

Informační centrum o NATO – studijní cesta pedagoga do Velké Británie  

OSPOD Kroměříţ – konzultační činnost, přednáška a beseda pro pedagogický sbor 

Úřad práce Kroměříţ – besedy s ţáky  

Arcidiecézní charita Praha – adopce na dálku 

Planorbis Kroměříţ – ekologické aktivity školy, výstavy v objektu školy 

Partnerství o.p.s. a Středisko ekologické výchovy a etiky SEVER 

Česká televize Brno – soutěţ „Za školu“ 

Kontaktní a poradenské centrum PLUS Kroměříţ – přednášky pro pedagogy, rodiče, ţáky 

Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků Zlín 

Školní poradenské pracoviště pro OA a VOŠ Valašské Meziříčí 

Partnerské školy: 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Univerzita Hradec Králové 

Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice 

VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav matematiky 
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ČÁST DRUHÁ: PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

2.1 Vzdělávací program 

a/ Čtyřletý vzdělávací program 

b/ Osmiletý vzdělávací program 

Vzdělávání v osmiletém gymnáziu se člení na niţší a vyšší stupeň: 

- niţší stupeň je tvořen prvními čtyřmi ročníky osmiletého gymnázia (prima – kvarta) 

- vyšší stupeň je tvořen posledními čtyřmi ročníky osmiletého gymnázia (kvinta – oktáva) 

 

2.2 Studijní forma vzdělávání     

  denní 

 

2.3 Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve školském rejstříku 

 

Seznam studijních oborů, jejich zaměření, délka 

Vyučované obory ve školním 

roce 2010/2011 Kód oboru Součást školy Denní studium 

 

      

počet ţáků 

k 1.10.2010 

ukončilo 

MZ 

Gymnázium – všeobecné 

(3.A, 4.A) 79-41-K/401 Gymnázium 61 26 

Gymnázium (1.A, 2.A) 79-41-K/41 Gymnázium 59 0 

Gymnázium – všeobecné 

(7.A,B; 8.A,B) 79-41-K/801 Gymnázium 118 56 

Gymnázium (P.A,B-6.A,B) 79-41-K/81 Gymnázium 356 0 

 

Vzdělávací program v oboru 79-41-K/41 v 1.A, 2.A probíhal dle ŠVP Za hranice všednosti.  

Vzdělávací program v oboru 79-41-K/81 v primách aţ kvartách probíhal dle ŠVP Šance a od 

kvint do sext navazuje na ŠVP Za hranice všednosti. 

Vzdělávací program v oboru 79-41-K/401 v 3.A, 4.A a 79-41-K/801 7.A,B; 8.A,B  probíhal podle 

učebních plánů daného studijního oboru. 

Při výuce jazyků (vedle Aj povinného pro všechny ţáky) si ţák volí jiţ v 1. ročníku čtyřletého 

studia a další jazyk z nabízených moţnosti (JR, JFr, JN). U osmiletého studia si volí další jazyk 

v sekundě. Dále jsou vyučovány jako povinné volitelné předměty: latina (63 ţáků) či deskriptivní 

geometrie (23 ţáků) ve 2. ročnících čtyřletého gymnázia či sextě osmiletého gymnázia, jazyk 

německý (322 ţáků), jazyk francouzský (162 ţáků), jazyk ruský (48 ţáků).  Jako nepovinný 

předmět je nabízena španělština (7 ţáků).Výuka německého jazyka byla rozšířena o přípravu 

směřující k získání Sprachdiplomu ve spolupráci s Goethe Institutem v Praze opravňujících 

absolventy ke studiu na německých vysokých školách nebo k práci v německé firmě.  Na škole 

působí německá lektorka.  

Ţáci mají možnost volby volitelných předmětů návaznosti na ŠVP ve 3. ročníku: 3. cizí jazyk 

(francouzský, německý, ruský), biologie-chemie, matematika-fyzika, dějiny-kultura, společenské 

vědy-zeměpis s časovou dotací 4 hodiny týdně, ve 4. ročníku: literární seminář, společenskovědní 

seminář, konverzace v anglickém jazyce, konverzace ve francouzském jazyce, konverzace 

v německém jazyce, konverzace v ruském jazyce, dějepisný seminář, zeměpisný seminář, seminář 

z informatiky, matematický seminář, biologický seminář, fyzikální seminář, chemický seminář 

s časovou dotací 2 hodiny týdně. 
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2.4 Přehled o počtu ročníků a počtu ţáků školy – čtyřleté gymnázium – 1. – 4. ročník 

(po třídách a ročnících k 1.10.2010) 

 

Ročník 
Počet žáků 

v ročníku 
Třída Z toho dívek 

Integrovaní zdravotně 

postižení žáci 

1. 29 1.A 14 0 

2. 30 2.A 17 1 

3. 31 3.A 21 0 

4. 30 4.A 20 0 

Celkem: 120 4 72 1 
 

2.5 Přehled o počtu ročníků a počtu ţáků školy – osmileté gymnázium – prima-oktáva 

(po třídách a ročnících) k 1.10.2010: 

 

Ročník 
Počet žáků 

v ročníku 
Třída 

Celkový počet 

žáků 
Z toho dívek 

Integrovaní zdravotně 

postižení žáci 

1. 60 
PRIMA A 30 16 0 

PRIMA B 30 24 0 

2. 60 
SEKUNDA A 30 20 1 

SEKUNDA B 30 19 0 

3. 59 
TERCIE A 30 17 0 

TERCIE B 29 15 1 

4. 65 
KVARTA A 32 21 0 

KVARTA B 33 21 0 

5. 58 
KVINTA A 28 17 0 

KVINTA B 30 18 0 

6. 54 
SEXTA A 28 19 0 

SEXTA B 26 14 0 

7. 60 
SEPTIMA A 31 19 0 

SEPTIMA B 30 22 0 

8. 57 
OKTÁVA A 31 17 0 

OKTÁVA B 26 14 0 

Celkem 473  474 293 2 
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Shrnutí: 

Gymnázium Počet tříd 
Počet žáků 

k 1.10.2010 
Z toho dívek 

Integrovaní zdravotně 

postižení žáci 

čtyřleté 4 120 293 1 

osmileté 16 474 72 1 

Celkem: 20              594 

 

365 2 
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ČÁST TŘETÍ: PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 

 

3.1 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 

 

 k datu 1.10. 2010 

počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 46 44,61 

Externí pracovníci 0 0 

 

 

3.2 Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 k 30.6.2011 

 (u pedagogů důchodového věku D, u absolventů A) 

 

Pedagogičtí Pracovní zařazení, Úvazek Kvalifikace 
 

Roků 

pracovníci funkce   Stupeň obor pedagogické 

(pořadové číslo)     vzdělání aprobace, DPS praxe 

1. učitel 1,00 VŠ NJ 22 

2. učitel 0,57 VŠ Z-TV 13 

3. učitel 1,00 VŠ VV-FJ 2 

4. učitel 1,00 VŠ ČJ-HV 13 

5. učitel 1,00 VŠ CH-ZZV 27 

6. učitel 1,00 VŠ 
 

Bi-CH 30 

7. učitel 1,00 VŠ AJ-NJ 8 

8. učitel 1,00 VŠ ČJ-VV 31 

9. učitel 1,00 VŠ ČJ-NJ 27 

10. zástupce ředitelky 1,00 VŠ Bi-VV-ICT 11 

  
pro organizaci 

pedagogického procesu         

11. učitel 1,00 VŠ M-DG 31 

12. učitel 1,00 VŠ NJ-Z 17 

13. učitel 1,00 VŠ ČJ-AJ 28 

14. učitel 1,00 SV s MZ AJ 15 

15. učitel 1,00 VŠ ZSV-Pg 1 

16. učitel,D 0,10 VŠ ČJ-TV 39 

17. učitel 1,00 VŠ ČJ-D 4 

18. učitel 1,00 VŠ AJ-RJ-HV 23 
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19. učitel 1,00 VŠ M-FY 36 

20. učitel 1,00 VŠ Z-ZSV,OV 11 

21. učitel 1,00 VŠ Bi-TV 15 

22. učitel 1,00 VŠ AJ-TV 20 

23. učitel,D 1,00 VŠ M-DG 37 

24. učitel 1,00 VŠ M-FY-IVT 22 

25. učitel 1,00 VŠ AJ-TV 35 

26. učitel 1,00 VŠ Muzikologie 9 

27. učitel 1,00 VŠ M-ZT 11 

28. učitel 1,00 VŠ M-FY 22 

29. učitel 1,00 VŠ ČJ-D 2 

30. učitel 1,00 VŠ Z-TV 15 

31. učitel 1,00 VŠ ČJ-D 8 

32. ředitelka školy 1,00 VŠ M-ZT 28 

33. učitel 1,00 VŠ Z-TV 26 

34. učitel 1,00 VŠ ČJ-D 26 

35. učitel 1,00 VŠ Bi-TV 15 

36. učitel 1,00 VŠ CH 3 

37. učitel,D 1,00 VŠ Bi-TV 38 

38. učitel 1,00 VŠ Bi-CH 6 

39. učitel 1,00 VŠ ČJ-RJ-D 28 

40. učitel 1,00 VŠ ČJ-OV, ZSV 25 

41. učitel 1,00 VŠ ČJ-FJ 13 

42. učitel 1,00 SV s MZ M-TV 4 

43. statutární zástupce  1,00 VŠ M-DG 26 

  ředitelky         

44. učitel 1,00 VŠ AJ-RJ 12 

45. asistentka pedagoga, A 1,00 VOŠ -- 1 

46. učitel 1,00 VŠ N-Lat-OV 31 

47. učitel 0,81 VŠ CH 1 

Poznámka: 

 

Od 3.1.2011 pracuje na škole asistentka pedagoga pro ţáka s aspergovým syndromem. 

učitel č. 14 zahájil studium na VŠ – anglický jazyk a speciální pedagogika pro 2. stupeň ZŠ a SŠ 

učitel č. 42 má před dokončením VŠ 

učitel č. 47  nastoupil jako zástup za MD od 2.5.2011 do 24.6.2011 
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3.3 Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje  

Věková struktura pedagogických pracovníků k 1. 9. 2010: 
 do 35 let – celkem/ţeny – 13/6 

 do 45 let – celkem/ţeny – 9/5 

 do 55 let – celkem/ţeny – 16/10 

 nad 55 let – celkem/ţeny – 7/2 z toho důchodový věk celkem/ţeny 3/1 

průměrný věk let 44,18 (k 1.9.2010) 

 

K 30. 6. 2011 ukončila jedna pedagogická pracovnice pracovní poměr dohodou, dvěma 

pedagogickým pracovníkům skončil pracovní poměr na dobu určitou. Jedna pracovnice odešla 

v průběhu června na mateřskou dovolenou, další čtyři pedagogické pracovnice jsou na mateřské 

dovolené. 

 

3.4 Poţadovaná aprobovanost a stupeň vzdělání učitelů ve školním roce 2010/2011 

 v % 

Poţadovaný stupeň vzdělání  93,33 

Kvalifikovanost 93,47 

 

3.5 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 

 k datu 30. 6. 2011 

počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 8 7,20 

Externí pracovníci 0 0 

 

3.6 Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 

 

Ostatní pracovníci 

(pořadové číslo) 
Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1. hospodářka 1 úplné střední, ekonomický 

2. sekretářka 1 úplné střední, ekonomický 

3. uklízečka 1 úplné střední, ekonomický 

4. uklízečka 0,6 základní 

5. uklízečka 0,6 vyučen v oboru 

6. uklízečka   0,8 základní 

7. uklízečka 0,8 vyučen v oboru 

8. školník, topič 1; 0,4 vyučen v oboru 

Topič má smlouvu na dobu určitou po dobu topné sezony – úvazek 0,40. 
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ČÁST ČTVRTÁ: ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ 

 

4.1 Ţáci přihlášení a přijatí ke studiu pro školní rok 2011/2012 

 

Kód Název Délka Druh      Počet přihlášených I.kolo Počet Počet přijatých 

    studia studia I.termín II.termín III.termín přihášených k 31.8.2010 

              II.kolo (odevzdali zápisový lístek) 

79-41-K/41 Gymnázium 4 D 41 18 34 2 26 

79-41-K/81 Gymnázium 8 D 61 19 8 0 56 

 

Druhé kolo bylo vypsáno pouze pro obor 79-41-K/41 Gymnázium. 

 

Třetí a další kola nebyla vypsána. 

 

Další doplňující údaje k přijímacímu řízení: 

 

4.2 ČTYŘLETÉ STUDIUM - přijímací zkoušky proběhly dne 26. 4. 2011 (1. termín v rámci 

prvního kola), 27. 4. 2011 (2. termín v rámci prvního kola), 28. 4. 2011 (3. termín v rámci 

prvního kola) a 1.6. 2011 (1. termín v rámci druhého kola pro obor 79-41-K/41 Gymnázium) 

Obsah přijímacích zkoušek: Při přijímacích zkouškách pro čtyřleté i osmileté studium byly 

vyuţity testy SCIO:  

 test z českého jazyka 

 test z matematiky 

 test obecných studijních předpokladů 

Všichni ţáci konali přijímací zkoušky. 

 
A. Čtyřleté studium: obor 79-41-K/41 Gymnázium  

1. Uchazeči, kteří si podali přihlášku ke studiu v 1. kole, budou přijímáni na základě výsledků přijímacího 

řízení. Podkladem bodového hodnocení u zkušebních testů SCIO je harmonizované skóre testu. 

Uchazeč můţe získat body za:  

a) prospěchové výsledky na ZŠ (30 bodů získá uchazeč, jehoţ součet celkových průměrů za 2. pololetí 

8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku je 2,00; 0 bodů získá uchazeč, jehoţ součet celkových průměrů za 

2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku bude nejhorší ze zúčastněných) 

Ţák mohl získat max. 30 bodů za prospěchové výsledky ze ZŠ. 

b) jednotné zkušební testy společnosti SCIO: matematika – max. 20 bodů 

český jazyk – max. 20 bodů 

obecné studijní předpoklady – max. 20 bodů 

Ţák mohl získat max. 60 bodů za zkušební testy. 

c) za vědomostní olympiády nebo soutěţe z cizích jazyků pro ţáky 8. a 9. tříd (organizovaných MŠMT 

dle Věstníku MŠMT, srpen 2009 a srpen 2010): 

 okresní kolo:  1. místo 3 body  krajské kolo: 1. místo 6 bodů 

   2. místo 2 body    2. místo 5 bodů 

   3. místo 1 bod    3. místo 4 body 

Započítá se jedno umístění, a to nejvyšší. Ţák mohl získat max. 6 bodů. Ověřený doklad o umístění 

musel být doloţen k přihlášce nejpozději do 15. 3. 2011 do 16 hodin. 

d) za certifikát z cizího jazyka: úroveň A1 1 bod 

úroveň A2 2 body 

úroveň B1 3 body 

úroveň B2 4 body 

Ţák můţe získat max. 4 body. Ověřený doklad (certifikát) musel být doloţen k přihlášce nejpozději 

do 15. 3. 2011 do 16 hodin. 

Celkový výsledek je součtem získaných bodů a) aţ d). 

Přijato bylo 30 nejlepších uchazečů, zápisový lístek odevzdalo 26 ţáků. 
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A. Osmileté studium: obor 79-41-K/81 Gymnázium 

1. Uchazeči, kteří si podali přihlášku ke studiu v 1. kole, budou přijímáni na základě výsledků 

přijímacího řízení. Podkladem bodového hodnocení u zkušebních testů SCIO je harmonizované skóre 

testu. Uchazeč můţe získat body za:  

a) prospěchové výsledky na ZŠ (25 bodů získá uchazeč, jehoţ součet celkových průměrů za 2. pololetí 4. 

ročníku a 1. pololetí 5. ročníku je 2,00; 0 bodů získá uchazeč, jehoţ součet celkových průměrů za 2. 

pololetí 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku bude nejhorší ze zúčastněných) 

Ţák mohl získat max. 25 bodů za prospěchové výsledky ze ZŠ. 

b) zkušební testy společnosti SCIO: matematika – max. 25 bodů 

český jazyk – max. 25 bodů 

obecné studijní předpoklady – max. 25 bodů 

Ţák mohl získat max. 75 bodů za zkušební testy. 

Celkový výsledek je součtem získaných bodů a) aţ b). 

Přijato bylo 56 nejlepších uchazečů. 56 ţáků odevzdalo zápisový lístek. 

 

A. Oba typy studia 

1. Pro oba typy studia se přijímání do prvního ročníku vzdělávání řídí § 20, 59, 60, 61 zákona č. 561/2004 

Sb., o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon) a 

vyhláškou č. 394 ze dne 17. října 2008, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví 

podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších 

předpisů.  
2. Pokud vyhoví uvedeným kritériím rovnocenně více uchazečů, bude přednostně přijat uchazeč s lepšími 

prospěchovými výsledky v 1. pololetí 9. nebo 5. ročníku postupně z předmětů český jazyk, cizí jazyk, 

matematika, biologie (přírodopis), chemie, fyzika, dějepis, zeměpis (vlastivěda). Pokud nerozhodne toto 

kritérium, určí pořadí ředitelka školy. 
3. Uchazeči, který není státní občan České republiky a získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, 

se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí přijímací zkouška z českého jazyka 

na základě písemné ţádosti zákonného zástupce podané s přihláškou ke studiu ředitelce školy. Znalost 

českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělání v daném oboru vzdělání, ověří škola rozhovorem, který 

nahrazuje zkušební test z českého jazyka s příslušným bodovým ohodnocením. 
4. Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami se upravuje přijímací řízení na základě doporučení 

školského poradenského zařízení. Doporučení se předkládá s písemnou ţádostí zákonného zástupce 

společně s přihláškou ke studiu ředitelce školy. 

4.3 Odvolací řízení ve školním roce 2010/2011: 

Počet odvolání celkem:    33 

 

Počet odvolání autoremedury 

krajský 

úřad celkem 

79-41-K/41 Gymnázium 18 0 18 

79-41-K/81 Gymnázium   8 7 15 

celkem 26 0 33 
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Ţáci přijatí ke studiu pro školní rok 2011/2012 : 

 

Název a kód oboru Celkem 

Z toho 

Do 

víceletého 

gymnázia 

Do učebních 

oborů (ZZ) 

Do studijních 

oborů (MZ) 

Gymnázium 79-41-K/41 26 0 0 26 

Gymnázium 79-41-K/81 56 56 0 56 

Přijatí celkem  82 56 0 82 

 

4.4 Další údaje 

Přestupy a odchody ţáků ve školním roce 2010/2011:     

Obor 79-41-K/81 Gymnázium:  

- 1 přestup jiná škola (Gymnázium Kojetín) 

- 1 přestup jiná škola (Arcibiskupské gymnázium Kroměříţ) 

- 1 přestup jiná škola (Arcibiskupské gymnázium Kroměříţ) 

- 1 přestup jiná škola (Gymnázium Praha, stěhování) 

- 1 přestup jiná škola (Základní škola Kvasice) 

 

+ 1 přestup z Gymnázia Zábřeh na Moravě (stěhování) 

+ 1 přestup z Gymnázia Lipník nad Bečvou (stěhování) 

 

Obor 79-41K/801 Gymnázium 

+ 1 přestup z Arcibiskupského gymnázia Kroměříţ 

+ 1 přestup z Gymnázia Kojetín 

+ 1 přestup z Arcibiskupského gymnázia Kroměříţ 

+ 1 přestup z Arcibiskupského gymnázia Kroměříţ 

 

- 1 přestup jiná škola (Soukromé gymnázium Ostrava, stěhování)  

- 1 přestup jiná škola (EDUCAnet soukromé gymnázium Brno, dálkové studium) 

- 2 přestup jiná škola (Arcibiskupské gymnázium Kroměříţ) 

 

Obor 79-41-K/41 Gymnázium:  
+ 1 přestup z Gymnázia Holešov 

+1 přestup ze Sportovního gymnázia Brno 

+1 přestup z Gymnázia Přerov 

+1 přestup z Gymnázia Chrudim (stěhování) 

 

- 1 ukončení studia  

 

Ve školním roce 2010/2011 studovala na škole ţákyně z USA, Kalifornie ve třídě 6.A v rámci 

mezinárodní studentské výměny Rotary International. 

   



17 

 

ČÁST PÁTÁ: ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŢÁKŮ 

 

5.1 Celkový přehled 

 

 
Počet žáků 

k 1. 10. 2010 

Prospělo 

s vyznamenáním 

k 30. 6. 2011 

 

 

Neklasifikování  

k 30.6.2011 

Prospělo 

k 30. 6. 2011 

Neprospělo 

k 30. 6. 

2011 

Gymnázium osmileté 474 258 9 202 2 

Gymnázium čtyřleté 120   35 1   83 1 

Celkem 594 293 10 285 3 

 

5.2 Výchovná opatření 

Sníţený stupeň z chování: 2. stupeň z chování - 1  

3. stupeň z chování - 1 

Důtka ředitelky školy:   6 

Důtka třídního učitele:  22 

Napomenutí třídního učitele: 10  

Pochvaly třídního učitele:  13 

Podmínečné vyloučení:  2 

 

V souladu se Školním řádem byl udělen jeden třetí stupeň z chování za 190 neomluvených hodin 

a 1 druhý stupeň z chování za 9 neomluvených hodin. Pochvaly a ocenění byly uděleny 

v případech – za práci pro třídu, za výborný prospěch, chování, za práci v zájmových krouţcích i 

reprezentaci školy. K ocenění vyuţíváme také slavnostní předávání maturitních vysvědčení a 

slavnostní závěr školního roku, kde ředitelka předala kniţní a věcné odměny ţákům navrţeným 

třídními učiteli za nadstandardní práci pro třídu, příp. reprezentaci školy.  

 

Napomenutí a důtky: 

Druh opatření Počet žáků Důvod 

Napomenutí třídního učitele 10 

Přestupky proti Školnímu řádu (nevhodné chování, 

pozdní omlouvání absencí, pozdní příchody do 

vyučování) 

Důtka třídního učitele 22 

Přestupky proti Školnímu řádu (opakované 

neomluvené absence, nevhodné chování, opakované 

pozdní omlouvání absencí) 

Důtka ředitele 6 

Opakované váţnější přestupky proti Školnímu řádu 

(neomluvené absence a podvody při omlouvání), 

snímání zaměstnance školy, nevhodné chování). 

Přednostně vyuţíváme jednání a spolupráci s ţáky a jejich rodiči. Stěţejní je jednání výchovné 

komise. 
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Snížené stupně z chování na konci školního roku: 

 Počet % ze všech žáků školy 

2 - uspokojivé 1 0,17 

3 - neuspokojivé 1 0,17 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2010/2011 

 počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 49 0,20 

2. pololetí 202 0,51 

za školní rok 251 0,39 

 

Výchovné problémy byly řešeny s ţáky, rodiči, třídními učiteli, výchovnou poradkyní a 

s koordinátorem sociálně patologických jevů. Byla navázána spolupráce s Odborem sociálně 

právní ochrany dětí Městského úřadu v Kroměříţi, s PPP v Kroměříţi a s Kontaktním a 

poradenským centrem PLUS Kroměříţ. Veškeré kázeňské přestupky jsou s ţáky i zákonnými 

zástupci projednány před výchovnou komisí, kterou tvoří ředitelka školy, výchovný poradce a 

třídní učitel.  

O projednání přestupku je učiněn písemný záznam výchovným poradcem a je rozhodnuto 

o dalších opatřeních, se kterými je ţák i zákonný zástupce obeznámen. 

 

Absence žáků 

 

niţší gymnázium – nejniţší absence 

1. tercie B 1 145 hodin 

2. prima B 1 629 hodin 

3. sekunda B 1 828 hodin 

nejvyšší absence: sekunda A 2 648 hodin (88,30 na ţáka) 

vyšší gymnázium – nejniţší absence 

1. 1.A  1 443 hodin 

2. septima B 1 574 hodin 

3. kvinta A 1 631 hodin 

nejvyšší absence: sexta B  2 727 hodin (101 na ţáka) 

 

5.3 Ukončení /přerušení studia v průběhu školního roku 2010/2011 

 

Předčasné ukončení studia v průběhu školního roku 2010/2011: 1 (zanechání studia z důvodu 

nezájmu, nezvládnutí učiva a vysoké absence). 

Devíti ţákům bylo povoleno vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu, který vypracovala 

výchovná poradkyně.  
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5.4 Hodnocení ukončení studia 

 

Maturitní zkoušky: 

 

Maturitní zkoušky – průměry ze všech tříd: 

 

povinné předměty průměr  nepovinné předměty průměr 

 

ze 

všech 

tříd 

 

ze 

všech 

tříd 

český jazyk základní 1,32 matematika vyšší 2,63 

český jazyk vyšší 2,83 matematika základní 2,00 

anglický jazyk základní 1,44 anglický jazyk základní 1,00 

anglický jazyk vyšší 1,57 anglický jazyk vyšší 2,73 

matematika základní 1,28 biologie 3,00 

matematika vyšší 3,00 fyzika 4,30 

francouzský jazyk 3,00 chemie 3,25 

  

zeměpis 2,30 

  

dějepis 1,00 

  

jazyk ruský 2,00 

  

ZSV 2,50 

 

 

Přehled výsledků maturitních zkoušek podle tříd 8.A 8.B 4.A 

prospěli s vyznamenáním 25 12 12 

prospěli 6 13 14 

nepřipuštěni - zkouška v podzimním termínu 0 1 3 

Podzimní termín - prospěli 0 0 2 

průměrný prospěch 1,27 1,60 1,80 

 

 

Komentář k maturitním zkouškám: 

V tomto školním roce proběhly poprvé maturitní zkoušky podle vyhlášky 177/2010 Sb. o bliţších 

podmínkách ukončování vzdělávání ve SŠ maturitní zkouškou, ve znění dalších vyhlášek. 

Hodnocení odpovídá úrovni, které ţáci dosahovali v průběhu studia. Volba volitelných 

maturitních předmětů korespondovala se zájmy ţáků o příslušné VŠ. Mnozí ţáci dokázali vyuţít 

nadstandardní nabídku školy a znalosti získané ve volitelných předmětech, seminářích, poznatky 

z odborných soutěţí, exkurzí či práci v SOČ, a to vše zúročili při profilové i společné části 

maturitní zkoušky. Předsedové maturitních komisí (z Arcibiskupského gymnázia Kroměříţ a 

Gymnázia Uherské Hradiště), hodnotili úroveň, průběh a organizaci pochvalně. Ţáci oktáv se 

připravili velmi zodpovědně, v několika případech byla maturitní komise výkony maturantů 

příjemně překvapena. Předsedové maturitních komisí a školní maturitní komisař byli objektivní a 

svým přístupem a nadhledem se výrazně podíleli na klidném průběhu maturit. Opět se prokázalo, 

ţe lepších výsledků dosahují ţáci osmiletého gymnázia (o 21% více ţáků osmiletého studia 

prospělo s vyznamenáním neţ u čtyřletého studia) a tím se v praxi potvrdila správnost rozhodnutí 

otevírat v naší spádové oblasti vţdy dvě třídy osmiletého gymnázia. Čtyři žáci byli přijati na VŠ 

na základě prospěchu ještě před konáním maturitní zkoušky. Pouze 2 ţákyně čtyřletého studia 

byly neúspěšné, a to v profilové části matematiky a základů společenských věd, tj. 2,38 %, coţ je 

hluboko pod obecnou neúspěšností na gymnáziích (5,1 %). K maturitní zkoušce nebyli připuštěni 
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3 ţáci z 87 zapsaných k 15.10.2010. Celkem 48 vyznamenaných ţáků svědčí o kvalitní přípravě 

ţáků k maturitním zkouškám. Velkou radost nám způsobilo oznámení MŠMT, ţe naše škola se 

umístila na 3.místě ve společné části maturitních zkoušek ze všech gymnázií ve Zlínském 

kraji a na 70.místě v ČR mezi všemi středními školami (skóre školy bylo 180,77). PK fyziky 

přijme opatření k zlepšení přípravy na nepovinný předmět fyzika ve společné části maturitní 

zkoušky. Ve společné části maturitní zkoušky prospěli všichni ţáci a 96,9 % si vybralo některý 

předmět ve vyšší úrovni. Je jiţ tradicí školy předávání maturitních vysvědčení ve Sněmovním sále 

Arcibiskupského zámku s oceněním nejlepších ţáků za značného zájmu rodičů a veřejnosti.  

 

Úspěšnost přijetí ke studiu na VŠ a VOŠ 

 

                              Umístění absolventů podle typů vysokých škol     

právo lékařské ekonomické filozofické technické ostatní VŠ a VOŠ celkem 

         pedagogické       

8 6 18 26 16 11 85 

 

 

Výsledky přijímacího řízení podle třídy 

 

třída počet žáků přijato na VŠ a VOŠ % 

oktáva A 31 31 100 

oktáva B 26 26 100 

4.A 28 28 100 

celkem 85 85 100 

 

Komentář k prospěchu žáků: 

Pravidelnému hodnocení výchovně vzdělávacího procesu se věnují čtvrtletní pedagogické rady, 

na nichţ jsou projednávány informace o jednotlivých třídách především se zaměřením na ţáky 

problémové po stránce prospěchové či kázeňské. Problémoví ţáci se řeší v pedagogické komisi 

(ředitelka, výchovný poradce, třídní učitel) ve spolupráci se zákonnými zástupci. Často se u těchto 

ţáků projevuje souvislost špatných prospěchových výsledků s častou absencí a celkově špatnou 

studijní morálkou, pohodlností, nezájmem, nepravidelnou přípravou na vyučování, malou 

náročností na sebe samého. Naproti tomu velmi dobrých studijných výsledků dosahují zpravidla 

cílevědomí ţáci, kteří řádně plní studijní povinnosti a ve značné míře vyuţívají nadstandardních 

moţností výuky (odborné předmětové soutěţe, SOČ, zájmové krouţky apod.). Statistika ukazuje, 

ţe lepších vzdělávacích výsledků tradičně dosahují ţáci osmiletého studia. 

 

 

třída prospěch I. pololetí prospěch II. pololetí prospěch  maturita 

prima A 1,24 1,24 x 

prima B 1,27 1,15 x 

sekunda A 1,44 1,39 x 

sekunda B 1,25 1,22 x 

tercia A 1,63 1,59 x 

tercie B 1,53 1,44 x 

kvarta A 1,44 1,44 x 

kvarta B 1,47 1,49 x 

kvinta A 1,59 1,59 x 
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kvinta B 1,47 1,43 x 

sexta A 1,63 1,53 x 

sexta B 1,70 1,80 x 

septima A 1,76 1,67 x 

septima A 1,50 1,48 x 

oktáva A 1,54 1,66 1,27 

oktáva B 1,70 1,73 1,60 

1.A 1,75 1,73 x 

2.A 1,63 1,67 x 

3.A 1,90 1,90 x 

4.A 1,79 1,82 1,80 

 

      

5.5 Soutěţe a přehlídky ve školním roce 2010/2011 

Ve školním roce 2010/2011 ţáci reprezentovali školu v okresních, krajských i celostátních 

odborných soutěţích, olympiádách a uměleckých přehlídkách. Všechny vyučovací předměty byly 

zastoupeny. Pedagogové prokázali nadstandardní činnost při přípravě a zajištění těchto akcí, 

rovněţ výsledky jsou velmi dobré. 

 

JAZYK ČESKÝ  

Olympiáda z jazyka českého: 

I.kategorie okresní kolo 1 ţákyně postup do krajského kola, krajské kolo 5.místo 1 ţákyně 

II.kategorie okresní kolo 2 ţáci postup do krajského kola,  krajské kolo 9.místo 1 ţák,  

4.místo 1 ţák 

 zapojení 2. A a 6.A do projektu MF DNES Studenti čtou a píší novin 

 Gymnázium Kroměříţ bylo organizátorem okresního kola Olympiády z jazyka českého  

I. a II. kategorie 

 Soutěţe: 

Ţijeme na jedné zemi. Boj proti chudobě a sociálnímu vyloučení - 2.místo 1 ţákyně, 

2 ţákyně čestné uznání 

literární soutěţ středních škol Zlínského a Trienčanského kraje - účast 2 ţáků 

Kroměříţská litera - 1.místo 1 ţákyně 

literární soutěţ Hledání – okresní kolo kategorie 6. a 7. tříd, 3.místo 1 ţákyně 

recitační soutěţ Svátek poezie – účast v okresním kole, diplom pro recitační krouţek  

a diplom za osobité ztvárnění 1 ţákyně, postup do krajského kola 1 ţák 

 

Úspěch gymnazistky v Praze 

V neděli 1. května letošního roku uplynulo 60 let od chvíle, kdy začala vysílat československá 

redakce Rádia Svobodná Evropa. Český rozhlas spolu s Rádiem Svobodná Evropa/Rádiem 

Svoboda, Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Ústavem pro studium totalitních 

reţimů a Senátem PČR připravil k této příleţitosti projekt s názvem „Svobodně!“. 

Projekt zahrnoval celodenní konferenci v prostorách Senátu PČR, výstavu ve Valdštejnské 

zahradě, slavnostní mši za zesnulé pracovníky RSE v kostele sv. Ludmily, literární soutěţ pro 

studenty středních škol a mnoho dalšího. Akcí se zúčastnily přední osobnosti českého 

společenského, kulturního i politického ţivota. 

Mezi 10 nejúspěšnějšími ţáky z celé republiky a 4 hlavními vítězi, kteří napsali nejméně 

sedmistránkovou esej na téma SVOBODA SLOVA – VČERA  A  DNES, skončila i naše ţákyně 
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sexty A. Zúčastnila se celého slavnostního programu a kromě drobných dárků si přivezla z Prahy 

spoustu záţitků.  

O pobytu v Praze ve dnech 5. a 6. května nám Martina prozradila: „Konference začala chvíli po 

deváté. Nejdříve přišly na řadu projevy významných osobností, nám se nejvíc líbil projev 

slovenské premiérky Ivety Radičové. Střídaly se jednotlivé přednáškové bloky, odpoledne nás 

čekala vernisáţ výstavy ve Valdštejnské zahradě a koncert Filharmonie Českého rozhlasu, na 

který jsme se moc těšili – hráli 4. větu symfonie Z Nového světa a Rapsodii v modrém. V pátek 

jsme se zúčastnili exkurze v prostorách Radio Free Liberty. Překvapila mě ochota a vstřícnost 

místních zaměstnanců. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací z historie Rádia Svobodná 

Evropa a poznali zajímavé lidi. Návštěva Prahy se nám moc líbila.“ 

Martina je bezesporu velmi sečtělá, má všeobecný přehled i literární talent, který zúročila i v této 

soutěţi. V odborné porotě zasedli Jefim Fištejn, Jakub Jirsa, Luboš Merhaut, Petr Pithart a 

Jiří Stránský. Všichni se shodli na tom, ţe práce měly velmi vysokou úroveň. Jefim Fištejn 

napsal: „Hodnotil jsem je z hlediska originality pojetí, fabulačních a stylistických kvalit. Musím 

říci, že mnohé z nich na mne udělaly velký dojem.“ Z posudku Jiřího Stránského na práci Martiny 

Vrtělové: „Z práce je cítit odpovědná příprava, snaha vědět ještě víc, než ví. Jediná do svého 

pohledu "zatahuje" filosofii a sociologii, k tomu ještě velmi funkčně. I názvy jednotlivých částí 

eseje (Odvaha boje za svobodu, Co to znamená být zrádcem, Cesty k moci) svědčí o tom, že je toto 

téma Martině Vrtělové dost blízké. Z textu je také cítit, že má nejenom nastudováno, ale i načteno, 

a že její načtení je určitě systematické.“ Jakub Jirsa z Filozofické fakulty UK k výsledkům soutěţe 

dodal: „Zatímco v naší myšlenkové tradici je díky historickým okolnostem svoboda slova chápána 

především jako hodnota, které je třeba dosahovat, zajímavé byly ty práce, které si uvědomují její 

problematičnost, protože svoboda slova chrání i (či především) ty myšlenky, které my sami 

pokládáme za špatné a mylné.“   

Martině upřímně blahopřejeme k tomuto výraznému úspěchu a těšíme se na další setkání 

s rozhlasem. Začátkem června se na naší škole uskutečnil seminář pod záštitou regionálního studia 

s názvem Rozhlasové hry ţivě.  

 

MATEMATIKA 

Pythagoriáda 6.ročník okresní kolo 3.místo - účast 1ţák 

  7.ročník okresní kolo 4.místo - účast 4ţáci 

  8.ročník okresní kolo 2.místo - účast 2 ţáci 

  8.ročník krajské kolo 1.místo - účast 1 ţák 

Matematická olympiáda B, krajské kolo 6.místo, 2 ţáci 

Dva ţáci se účastnili celostátního soustředění matematických talentů. 

 

FYZIKA  

Fyzikální olympiáda, kategorie D, krajské kolo, 11.místo 1 ţák 

Fyzikální soutěţ 8.ročníků, okresní kolo 1 ţák 4.-5.místo, 1 ţák 6.-8.místo, 1 ţák 17.místo 

Přednášky z fyziky (lektoři Přírodovědecké fakulty UP Olomouc):  

Lékařská přístrojová technika 

Albert Einstein a vznik speciální teorie relativity 

 

CHEMIE 

Chemická olympiáda, krajské kolo, kategorie C 

účast: 1 ţák, 13. místo 

 

BIOLOGIE 

Biologická olympiáda: 

Školní kolo kategorie A 4 ţáci, kategorie B 5 ţáků 
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DĚJEPIS 

Olympiáda z dějepisu: 

školní kolo 18 ţáků, okresní kolo 1.místo 1 ţák, regionální kolo 8.místo 1 ţák 

Bible a my: 

školní kolo 15 ţáků, regionální kolo II.kategorie 1 ţák 1.místo, III.kategorie 1 ţák 7. místo, 

IV.kategorie 1 ţák 5.místo 

Tematické exkurze: Osvětim, Krakov, Terezín, Praha, Slavkov, Zámecká knihovna 

Výstavy: Opičí král, Historie ukrytá pod dlaţbou Muzeum Kroměţíţska 

Účast jednoho pedagoga  na letní škole historie s tématem: Období normalizace 

 

JAZYK NĚMECKÝ 

Konverzační soutěţ v německém jazyce: 

Okresní kolo 2.místo 1 ţák 

Krajské kolo 2.místo 1 ţák 

Německá soutěţ pro ţáky DSD škol – 1 ţákyně vyhrála prázdninový 4týdenní pobyt napříč 

Německem. 

Jedna ţákyně 6.A získala 3týdenní pobyt v Ţákovské akademii v Německu. 

 

Němečtí žáci na Gymnáziu Kroměříž 

„Jazyky sbliţují lidi – ze sousedů se stávají přátelé“. Takové bylo motto posledního setkání našich 

a německých ţáků v rámci výměnných pobytů, které mají jiţ dlouholetou a bohatou historii. 

Výměnného pobytu se zúčastnilo 17 německých ţáků v doprovodu 4 vyučujících z Graf-

Eberhard-Gymnázia v Bad Urachu, o které se starala stejně početná skupina českých partnerů a 

vyučujících z Gymnázia Kroměříţ.   

Pobytem v Kroměříţi a okolí byli němečtí přátelé nadšeni.  Program začal prohlídkou města, ţáci 

vyššího gymnázia si připravili průvodní slovo k významným místům, samozřejmě v jazyce našich 

přátel. Rovněţ Arcibiskupský zámek a zahrady, skvosty zapsané na seznamu památek Unesco, 

prezentovali naši ţáci v německém jazyce.  Prostory před zámkem se staly kulisou k předvedení 

zbraní 17. století. Za tuto skvělou podívanou patří poděkování mému kolegovi Evţenu Petříkovi, 

který je hejtmanem Skupiny historického šermu. Fascinující záţitek přinesl koncert komorního 

pěveckého sdruţení  Zesrandy. Sněmovní sál, neuvěřitelný výkon vedoucí sboru, mé milé 

kolegyně Evy Kočařové, fantastické pěvecké výkony – to vše oslovilo nebývalou měrou jak 

kolegy, tak i ţáky z Bad Urachu. Za odbornou pomoc a cenné rady při prohlídce zámku děkujeme 

paní Mgr. Kateřině Tomečkové, která jiţ řadu let spolupracuje s naší školou při přípravě 

průvodcovského projektu. 

Vedle poznávání historie a současnosti našeho města i regionu byla součástí bohatého programu 

sportovní utkání. Závěrečný večer s tancem v hudebním klubu „Slady“ tvořil pomyslnou tečku 

setkání rozdílných jazyků, ale blízkých přátel. Ve čtvrtek jsme našim hostům naposledy zamávali 

na vlakovém nádraţí v Hulíně a nyní se uţ můţeme těšit na reciproční návštěvu v Bad Urachu. 

Za finanční podporu letošního mezinárodního setkání mládeţe děkujeme paní poslankyni 

Evropského parlamentu MUDr. Olze Sehnalové, absolventce naší školy, a švýcarské firmě 

„Semadeni“. 

 

ZEMĚPIS 

Zeměpisná olympiáda: 

Kategorie A okresní kolo 1.místo 1 ţák, 2.místo 1 ţák, krajské kolo 5.místo 1 ţák, 6.místo 1 ţák 

Kategorie B okresní kolo 3.místo 1 ţák, 7.místo 1 ţák 

Kategorie C okresní kolo 6.místo 1ţák, 10.místo 1 ţák 

Kategorie D (VG) okresní kolo 2.místo 1 ţák, 3.místo 1 ţák, 4.místo 1 ţák, 8.místo 1 ţák, 

9.místo 1 ţák, krajské kolo 8.místo 1 ţák 
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ANGLICKÝ JAZYK 

Olympiáda v AJ:   

školní kolo 1.kategorie 28 ţáků, 2.kategorie 14 ţáků, 3.kategorie 16 ţáků 

okresní kolo 1.místo ve všech kategoriích 

krajské kolo 2.kategorie 1.místo 1ţák, 3.kategorie 3.místo 1 ţák 

celostátní kolo – 2.kategorie 5.-6.místo 1 ţák 

Divadelní představení v anglickém jazyce (sekunda A,B): O třech prasátkách, Karkulka, 

Zlatovláska, Tři medvědi 

 

FRANCOUZSKÝ JAZYK 

Konverzační soutěţ kategorie B1, 2.místo 1 ţák 

 

INFORMAČNÍ A VÝPOČETNÍ TECHNIKA 

Soutěţ v programování: 

okresní kolo účast 2 ţáci 

 

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD - SOČ 

školní kolo 

1 ţákyně obor pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času 

1 ţákyně obor filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory 

okresní kolo 

1 ţákyně 2.místo, 1 ţákyně 2.místo 

 krajské kolo 

1 ţákyně 2.místo, 1 ţákyně 4.místo 

Eurodebaty – soutěţ týmů škol v Knihovně Kroměříţska – vítěz 1 ţák 

(ţák Jakub Merc absolvoval lektorský kurz a získal akreditaci k přednáškové činnosti na téma 

šikana, kyberšikana a úmluva o právech dítěte – přednášel jiţ ve 3 třídách) 

 

TĚLESNÁ VÝCHOVA 

 

soutěţ kolo místo kategorie 

počet 

startujících 

Sedláčkův memoriál   1. Dst 12 

Sedláčkův memoriál   4. Hst 12 

CORNY pohár okr. 1. Dst 12 

CORNY pohár okr. 4. Hst 12 

Florbal okr. 1. Hst 10 

Florbal okr. 2. Hml 10 

Košíková okr. 3. Dst 10 

Košíková okr. 1. Hml 10 

Florbal okr. 2. Hst 9 

Košíková okr. 2. Dml 8 

Košíková okr. 1. Hst 10 

Košíková kraj. 2. Hst 10 

Florbal okr. 2. Hst 9 

Košíková o Pohár Sýpek   1. Hml 10 
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ESTETICKÁ VÝCHOVA  

Výtvarná výchova 

- výstava prací ţáků ve Zlíně v „21“ 

- účast na výtvarné soutěţi vyhlášené Zlínským krajem „Architektura města, ve kterém ţiji“ 

- účast na výstavě dětských prací „Bienále dětská galerie Kroměříţ“ 

- prezentace prací ţáků: 

 v Domě kultury – bienále přehlídky výtvarných projektů školských zařízení  

„Okno do světa aneb Ţivot kolem nás a historické zahrady“ 

na výstavě neziskových organizací v Knihovně Kroměříţska. 

 

Hudební výchova      

Akce sboru: 

- vystoupení pěveckého soboru v Domově důchodců Váţany, na Základní škole Zámoraví, 

v Mateřské škole Skaštice, v Psychiatrické léčebně Kroměříţ (poděkování vedoucí 

obsluţné péče DD Váţany) 

- koncert při příleţitosti vernisáţe v Orlovně 

- vystoupení při příleţitosti oslav zapsání zahrad a zámku na seznam UNESCO 

- účast na multiţánrovém hudebním pikniku v Květné zahradě 

- vystoupení při příleţitosti předávání maturitních vysvědčení Gymnázia Kroměříţ a 

Obchodní akademie (poděkování ředitele školy) 

- Turné pěveckého sboru na Slovensku – Bešeňová, Liptovský Mikuláš 

 

STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST 

školní kolo: účast 7 ţáků a ţákyň 

okresní kolo: účast 4 ţákyň 

krajské kolo: účast 3 ţákyň (v jednotlivých oborech obsadily 2., 3. a 4. místo) 

SOČ – Středoškolská odborná činnost je soutěţ talentovaných ţáků v řešení odborných 

problémů v 18 vědních oborech. Soutěţ probíhá ve třech kolech formou soutěţních přehlídek, 

kde soutěţící své práce obhajují.  

Školního kola SOČ se na naší škole zúčastnilo 7 ţáků a ţákyň v šesti vědních oborech: 

chemie, zdravotnictví, pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času a 

filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory. Do okresního kola, které 

se konalo 30. března 2011 na Gymnáziu Kroměříţ postoupily 4 ţákyně. V okresním kole se 

v jednotlivých oborech umístila 1 ţákyně ze 3. A v oboru chemie s prací „Technologie 

výroby pálenky a odrůdy ovoce“ na 3. místě, 1 ţákyně ze 7. B v oboru zdravotnictví s prací 

„Obezita u dětí a dospívajících na Kroměříţsku“ na 1. místě, 1 ţákyně ze 7. B v oboru 

pedagogika, psychologie, sociologie a problematika volného času s prací „Počátky 

toxikománie u dětí staršího školního věku“ na 2. místě a 1 ţákyně ze 7. B v oboru filosofie, 

politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory s prací „Thomas Hobbes a jeho 

názory“na 2. místě. Okresní kolo pořádala naše škola. Do krajského kola, které proběhlo 20. 

dubna 2011 na Gymnáziu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, postoupily ţákyně 

z prvního a druhého místa. Zde se ve svých oborech umístily na 2., 3. a 4 .místě.  

 

Akademie školy 

Ředitelka školy ocenila na závěrečné akademii v Domě kultury ţáky za vynikající výkony 

v krajských a celostátních soutěţích, za příkladnou reprezentaci školy (18 ţáků a 3 pedagogy 

– Vlastimila Tučka, Evţena Petříka za práci v dramatickém souboru a Ruth Vašíčkovou, která 

je drţitelkou Ocenění ZK za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a 

vzdělávání mladé generace): 
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1 ţák (S.B)    Bible a my 2.místo 

Genius Logicus 11.místo v ČR (mezinárodní logistická soutěţ, 

účastní se 16 států Evropy) 

1 ţák (K.B)   Regionální soutěţ v JN 1.místo, krajské kolo 3.místo 

Vítěz krajského kola v anglické konverzaci a postup do celostátní 

kola (diplom za 5.-6.místo) 

Dějepisná olympiáda okresní kolo 1.místo 

1 ţákyně (6.A)   Konverzační soutěţ FJ 2.místo krajské kolo 

1 ţák (T.A)   1.místo v krajské kole Pythagoriády 

1 ţákyně    (6.A) sedmistránková esej „Svoboda slova-včera a dnes“ v rámci  

projektu „Svobodně“ 

literární soutěţ pro ţáky SŠ, patří mezi 10 nejúspěšnějších 

studentů z ČR a mezi 4 hlavní vítěze 

 1 ţákyně (7.B)    3.místo v krajském kole SOČ (zdravotnictví) 

1 ţákyně (7.B)   2.místo v krajském kole SOČ (pedagogika, psychologie,  

politologie) 

1 ţákyně (7.B)   4.místo v krajském kole SOČ (filozofie, politologie) 

Tým Gymnázia (3 ţákyně)  1.místo v celostátním kole 

Dramatický soubor Gymnázia Kroměříţ – Charleyova teta (7 ţáků) 

 

EVVO 

Zapojení tříd niţšího gymnázia do projektu EKOPOLIS 

- Metodická pomůcka pro výukovou aktivitu zaměřenou na environmentální vzdělávaní 

(scio) 

Zapojení školy do projektu „Recyklohraní“ 

Ekologický krouţek a další ekovýchovné aktivity 

- výjezd Chorvatsko – Mali Lošinj – příroda a  pobřeţí Kvarneru (září) 

-     spolupráce na sběru jablek a jejich moštování, sad VAK Kroměříţ ( říjen) 

- výstava regionálních starých odrůd jablek a hrušek (listopad) 

- pomoc při instalaci ekologických výstav na Gymnáziu Kroměříţ, ve spolupráci se ZO 

60/03 Planorbis ČSOP – 5 výstav (celoročně) 

- výsadby stromů v centru města Kroměříţ s odborným výkladem – ve spolupráci 

s Ing.M.Posoldou z MěÚ, odbor ŢP (říjen, březen) 

- celodenní exkurze do Bílých Karpat – orchidejové louky, VIS Bílé Karpaty (červen) 

 

Spolupráce Gymnázia Kroměříţ s ZO 60/03 Planorbis ČSOP Kroměříţ 

V letošním školním roce 2010/11 se v rámci ekologických a environmentálních aktivit opět 

realizovala jiţ tradiční spolupráce mezi naší školou a neziskovou organizací Planorbis, která je 

základní organizací Českého svazu ochránců přírody v Kroměříţi. Společných akcí pro studenty 

bylo několik a jejich výčet je pestrý. Podzimní výjezd do Chorvatska – Mali Lošinj, který mapuje 

velmi zajímavou přírodu a pobřeţí Kvarneru, ukázal studentům školy přírodní krásy Jadranu, a to 

i v souvislosti s klimatickými lázněmi, které v této lokalitě byly dříve velmi navštěvované. 

Další aktivity byly uţ spojeny s naším městem, a to ať uţ se jednalo o moţnost spolupráce na 

sběru jablek a jejich moštování ze sadu VAK Kroměříţ v říjnu, nebo o výsadby stromů v centru 

města Kroměříţ  i s odborným výkladem  a ve spolupráci s Ing. M.Posoldou z MěÚ, odboru 

ţivotního prostředí, tak byly všechny směrovány k praktickému poznání daných činností a také 

byly zasazeny do širších souvislostí ochrany přírody v regionu. 
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V rámci projektů realizovaných ZO Planorbis ČSOP se uskutečnila v interiéru školy řada výstav, 

které vhodně doplňovaly výuku, např. Národní parky ČR, NP Česko–Saské Švýcarsko, nebo do 

konce června vystavená expozice o Joy Adamson. Jednou ze zajímavých instalací  byla také 

sbírka regionálních a původních druhů ovoce, především jablek, která se v přírodě vyskytují jiţ 

jen velmi vzácně a jsou velmi ceněna. 

Proběhla také dlouho plánovaná exkurze do Bílých Karpat na orchidejové louky, bohuţel počasí 

nám příliš nepřálo, ale i náhradní program připravený pracovníky VIS Veselí nad Moravou byl 

velmi hodnotný a krátká exkurze se také uskutečnila. 

Závěrem lze konstatovat, ţe takováto forma spolupráce je velmi uţitečná a umoţňuje ţákům 

poznávat ţivot přírody i z jiných úhlů neţ jen ze školních lavic. 

 

5.6 Projekty školy 

 

Probíhající projekty: 

 

5.6.1 Název projektu:  Beznákladové ICT pro učitele  

(grantový projekt CZ.1.07/1.3.09/02.0008 – OP VK) 
Termín: 1. 11. 2009 -30. 4. 2012 

Finanční podpora: 1 755 156,-Kč 

Projekt ESF na Gymnáziu Kroměříţ 

Jak srazit náklady na pořízení softwaru na nulu? Jak omezit nelegální pouţívání programů? A 

jak současně zvýšit dostupnost, kvalitu a atraktivitu dalšího vzdělávání pro pracovníky škol? 

Odpovědi na tyto otázky a řešení zmíněných problémů nabízí realizační tým Gymnázia 

Kroměříţ a jeho partnerů (Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně a Liberix, o.p.s.), jenţ 

implementuje grantový projekt „Beznákladové ICT pro učitele“ operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Předpokládané trvání finanční podpory projektu ze 

strukturálních fondů je plánováno od 1. listopadu 2009 do 30. dubna 2012. 

Cílovou skupinou projektu jsou nejen učitelé, ale také ostatní pracovníci škol a školských 

zařízení (včetně škol mateřských) na území Zlínského kraje.  

Jádrem projektu je tvorba pěti inovovaných vzdělávacích modulů zaměřených na základy 

zpracování textu a prezentace, tabulkové procesory, počítačovou grafiku, matematiku a DTP 

(pokročilé zpracování textu), přičemţ veškeré pouţívané aplikace jsou vybírány výhradně 

z kategorie otevřeného a svobodného softwaru (OSS/FS), tedy z aplikací s nulovými 

pořizovacími náklady. Všechny vzdělávací moduly průběţně projdou akreditačním procesem 

pro DVPP a rozšíří tak nabídku ICT vzdělávání příjemce podpory. Další klíčovou aktivitou 

projektu je uspořádání krátkodobých počítačových kurzů pro cílovou skupinu. Tato školení 

probíhají v prostorách Gymnázia Kroměříţ a rovněţ u zlínského partnera – Univerzity 

Tomáše Bati. 

V závěrečné fázi realizace projektu budou výstupy – vzdělávací programy a výukové 

materiály – publikovány na webové podpoře (www.gymkrom.cz/ict), kde mohou zájemci 

získat další informace o aktivitách projektu nebo odkazy na stránky o aplikacích otevřeného a 

svobodného softwaru. 

 

5.6.2 Název projektu: Technicko – přírodovědný den, Bezpečnost na horách 

Technicko – přírodovědný den na Gymnáziu Kroměříţ patří mezi osvědčené projekty 

školy. Podporuje zájem o technicky zaměřené obory při volbě vysoké školy. Cílem je výrazně 

posílit zájem a motivaci ţáků o technicky orientované vzdělávání, zvýšit tak moţnost výběru 

dalšího studia a rozvíjet jejich podnikatelské znalosti a schopnosti. Do projektu jsou zapojeni 

http://www.gymkrom.cz/ict
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ţáci všech tříd školy rozdělení podle zájmu do předmětů matematika, fyzika, chemie a 

biologie.  

V matematice se ţáci v jedné skupině věnovali Matematickému testování (testy 

pro společnou část maturitní zkoušky, kvantitativní oddíl z obecných studijních předpokladů 

sestavený SCIO a přijímací zkoušku na vysokou školu ekonomického zaměření). Jiná skupina 

navštívila strojírenský závod akciovou společnost TOS Hulín. Pod odborným vedením se 

seznamují s výrobky, které jsou určené pro výkonné a přesné soustruţení a získávají 

informace z oblasti výroby, nákupu a kooperací, technologie montáţe a financí. Další skupina 

ţáků modelovala tělesa a vyznačovala je základními prvky. Ţáci šachového krouţku 

vysvětlovali základy hry v šachu a zároveň hledají nové talenty, své nástupce a další 

reprezentanty školy v šachových soutěţích.  

Ţáci přihlášení do skupin fyziky navštívili firmu EKOSOLARIS v Kroměříţi, tradičního 

výrobce solárních kolektorů, fotovoltaických systémů nebo ekologické stavby nedaleko 

od Brna. Jedná se o unikátní projekt energeticky úsporného bydlení. Další skupina 

absolvovala odbornou exkurzi ve vodní elektrárně na Strţi u Kroměříţe.  

V biologii měla skupina nejstarších ţáků moţnost na vlastní oči zhlédnout část pitvy 

na patologii Nemocnice Kroměříţ. Ostatní ţáci vytvářeli produkty zdravé výţivy lahodící oku 

i tělu, nejmladší ţáci se seznamují s organizační strukturou záchranky, výjezdovými 

stanovišti, vozovým parkem, výbavou zdravotního technika a výjezdové skupiny rychlé 

lékařské pomoci. Pod vedením zdravotníka kaţdý ţák této skupiny ukáţe, jak umí poskytnout 

první pomoc. 

Ţáci se zájmem o chemii sledovali práci kvasinek přírodních i umělých a výrobu dalších 

zlepšujících pekařských přípravků ve Společnosti Lesaffrer. V moravském lihovaru Kojetín 

a.s. sledují výrobu nejkvalitnějšího lihu v Evropě. Společnost Vodovody a kanalizace a.s. 

Kroměříţ skupinám ţáků tříd niţšího gymnázia umoţnily sledovat práci ve zkušebních 

laboratořích pro rozbory pitné, povrchové, podzemní a odpadní vody. Mimo laboratoře si 

mohli prohlédnout provoz čističky odpadních vod.  

Zvláštní skupinu tvoří ţáci, které čekal lyţařský výchovně vzdělávací zájezd. Ţáci 

pracovali pod vedením odborníků z Katedry aplikovaných pohybových aktivit FTK UP 

Olomouc. Hlavní důraz byl kladen na získání základních pravidel bezpečného pohybu a 

pobytu na horách. Tyto informace ţáci získali formou besedy, kterou vede Mgr. Eva Kacanu, 

paralympijská vítězka z Pekingu 2008. Spolupráce s fakultou umoţňuje setkání s dalšími 

tělesně postiţenými sportovci, kteří utrpěli úraz právě při sportovních činnostech. Pohybové 

aktivity pro ţáky, označované jako paralympijské hry, jsou připraveny tak, aby se jednotlivci 

seznámili s pohybem vozíčkářů a vyzkoušeli si některé sportovní činnosti tělesně postiţených 

- košíková na vozíku, judo nevidomých, boccia, jízda na handbike. I kdyţ činnosti 

se simulovaným postiţením mohou být zábavné, poskytují velké mnoţství zkušeností a 

umoţňují trvalý vliv na výchovu.  

Ţáci maturitních ročníků se pod vedením třídních učitelů účastnili besedy se zástupcem 

Úřadu práce Kroměříţ. Společně prodiskutovali situace při nepřijetí na vysokou školu, platbu 

zdravotního a sociálního pojištění v době do zápisu na vysokou školu a další organizační 

činnosti a moţnosti spojené s Úřadem práce. S blíţícími se maturitními zkouškami třídní 

učitelé seznámili ţáky s vyhláškou o ukončování studia ve středních školách a dalšími 

organizačními záleţitostmi maturitní zkoušky, jako je sloţení maturitní komise, termíny a 

rozpis zkoušek pro jednotlivé ţáky. Cílem dne je pomoc ţákům vypořádat se s úskalím 

při vyplňování přihlášek na vysoké školy, stejně jako pomoci při správné volbě vysoké školy.   



29 

 

5.6.3 Název projektu: Integrace dětí s tělesným postiţením do třídního kolektivu 

 

Paralympijský den 2011 - Gymnázium Kroměříţ 
 

Projekt Integrace dětí s tělesným postiţením do třídního kolektivu patří mezi významné projekty 

Gymnázia Kroměříţ, v letošním roce se uskutečnil za finanční podpory Zlínského kraje. 

Naše škola klade velký význam nejen na zvládání akademických předmětů, ale snaţí se dětem 

s tělesným postiţením poskytovat adekvátní výchovu a moţnost osobnostního rozvoje mezi dětmi 

bez postiţení. Ţáci se tak seznamují se specifickými potřebami v oblasti mobility a prostorové 

orientace, se sporty osob s tělesným postiţením.  

Ţáci se podílejí na práci různých aktivit: beseda s paralympijským sportovcem, pravidla a souboj 

v košíkové na vozíku, pravidla boccia, judo zrakově postiţených, orientace nevidomého, mobilita 

na invalidním vozíku, jízda na handbike. 

Projekt zajišťují studenti a pedagogové z Fakulty tělesné kultury v Olomouci, katedry 

Aplikovaných pohybových aktivit spolu se svými studenty i tělesně postiţenými.  

 

5.6.4 Název projektu: Den Evropy 

 

Při příleţitosti Dne Evropy si E. Petřík připravil dvouhodinovou přednášku s debatou o dvou 

rozdílných zemích - Velké Británii a Ukrajině. Obě země v průběhu roku navštívil, a 

studentům tak mohl předloţit svůj pohled na obě země dokumentovaný fotografickými i 

filmovými záběry. 

Velká Británie byla prezentována netradičným pohledem, který se běţnému návštěvníkovi 

této země nenaskytne - návštěvami americké a britské letecké základny, které byly umoţněny 

díky organizaci Jagello 2000 a programu Aliante, které mají za úkol prezentovat struktury 

NATO na veřejnosti, zvláště pak školské. E. Petřík byl totiž vybrán jako jeden z 10 učitelů 

českých středních škol, pro které byl připraven atraktivní program zakončený besedou s naším 

vyslancem ve Velké Británii panem Michaelem Ţantovským. 

Naopak Ukrajina byla představena pohledem člověka hledajícího stopy našich občanů 

na Podkarpatské Rusi za 1. republiky.  Studentům byla přiblíţena země (resp. její 

nejzápadnejší část), o jejíţ obyvatelích, kultuře a ţivotní úrovni má většina Čechů dosti 

zkreslené představy vyplývající z předsudků a zaţitých klišé.  Díky kontaktu s českým 

generálním konzulem panem Davidem Pavlitou seznamil E. Petřík ţáky i se zákulisím naší 

zahraniční politiky. 

Přednáška, které se pro zájem kromě plánovaných tercií a kvart zúčastnily i kvinty, byla 

zakončena otázkami studentů. 

 

5.6.5 Název projektu: Evropský den jazyků na Gymnáziu Kroměříţ 

 

Předmětová komise a ţáci vyššího gymnázia byli rozděleni do několika skupin podle ročníků. 

Nejniţší ročníky v první části připravovaly jídla britské kuchyně a v druhé části absolvovaly 

workshop vydavatelství Infoa. Septimy a 3. ročník besedovaly se zástupci cestovní kanceláře 

o studijních pobytech ve Velké Británii a spolu se 4. ročníky si vyslechly přednášku studentky 

VŠ v Brně o jejím pracovním pobytu v USA. 4. ročníky ještě navíc vypracovaly projekt na 

téma My Home Town. Z celé akce vzniklo několik informačních panelů s vytvořenými 

pracovními listy. 
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Kroměřížská gymnázia letos společně 

Komise ruského jazyka na Gymnáziu Kroměříţ a na Arcibiskupském gymnáziu svým ţákům 

připravily program pro Evropský den jazyků pod heslem: Poznáváme dálky  a nové přátele. 

Znalost cizího jazyka můţe sbliţovat. Právě o tom se v pátek 24.9.2010 zúčastnění ruštináři 

přesvědčili. Ptáte se jak?  

Nejprve 1. a 2. vyučovací hodinu jsme pracovali odděleně. Na Arcibiskupském gymnáziu 

zrealizovali virtuální poznávací exkurzi Pobaltím do Petrohradu s vyuţitím materiálu, který 

pořídili ţáci Gymnázia Kroměříţ jiţ dříve při zájezdu skutečném. Na Gymnáziu Kroměříţ byly 

připraveny panely s obrazovou dokumentací z historie i současného ţivota Jekatěrinburgu, tzv. 

hlavního města Uralu. Pochopitelně se všichni nejvíce těšili na následující dvě hodiny. Ty jsme jiţ 

strávili společně v aule Gymnázia Kroměříţ, kde byla připravena potřebná technika k přednášce a 

prezentaci Mgr. Jeleny Volkové, rodilé mluvčí, která působí na AG Kroměříţ. Velmi zajímavě 

přiblíţila přítomným posluchačům dnešní trendy ţivotního stylu Sverdlovské oblasti, odkud sama 

pochází, a neopomněla ani smutnou historickou skutečnost z roku 1918, a to vyvraţdění carské 

rodiny bolševiky právě v Jekatěrinburgu. I po celou následující besedu aulou školy zněla 

pochopitelně ruština.  Jsme rádi, ţe si ţáci obou škol rozšířili své poznatky v oblasti reálií a 

moţná i navázali nová kamarádství. Vţdyť stále je pravdou, ţe jazyky sbliţují nejen národy, ale i 

jednotlivce. 

 

5.6.7 Projekt třídy - Adopce na dálku 

Jiţ třetím rokem naplňujeme i my program na podporu dětí z nejchudších částí světa, kde je 

bída a vysoká negramotnost. I letos se tercii podařilo vybrat finanční částku (7 000,-Kč) na 

roční podporu školního vzdělávání pro chlapce z Ugandy. 

 

5.6.8 Předmětové projekty 

Další realizované projekty dle ŠVP: Poznáváme zvířata, Lidové tance, Globalizace a sídelní 

změny, Ţivotní prostředí regionu. 

 

Gymnázium Kroměříţ věnuje pozornost rozvoji finanční gramotnosti. 

Finanční matematika není nic jiného neţ vyuţití matematiky ve finanční oblasti. Ve školních 

vzdělávacích programech školy je výuka matematiky postavena tak, aby rozvíjela a 

prohlubovala pochopení kvantitativních vztahů v praxi na základě ovládnutí základního 

matematického aparátu.  

Pod záštitou poslankyně Evropského parlamentu MUDr. Olgy Sehnalové, MBA se 

Gymnázium Kroměříţ zapojuje do projektu Evropa začíná doma a vyuţívá spolupráce 

finančních poradců.  

Ţáci se od sekund prakticky seznamují s pojmy finanční matematiky a řeší konkrétní 

dlouhodobé úkoly. Musí si vyhledat, zjistit informace, zpracovat a obhájit vlastní řešení úkolu 

o finanční půjčce, úrokování vkladu, jistině, úroku, úrokové sazbě, roční procentní sazbě 

nákladů, předluţení; hledají moţnosti vhodného úvěru a základní pravidla moderního 

spotřebitele. Starší ţáci sestavují příklady o hospodaření s vlastními finančními prostředky, 

například stavební spoření, porovnávají rozdíly mezi spořeními a termínovanými vklady, tvoří 

návrhy hospodaření domácnosti. 

Zapojení do projektu umoţňuje, aby kaţdý ţák výsledky své práce konzultoval s finančním 

poradcem přímo ve škole v rámci Technicko-přírodovědného projektového dne školy a byl 

upozorněn na další moţnosti nebo vyvarování se chyb při hospodaření s financemi. Doposud 

máme s tímto projektem velmi dobré zkušenosti a aktivní přístup ţáků k plnění úkolů je vţdy 

pochvalou učiteli. 
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5.6.9 Projekt Ekopolis 

Projekt Ekopolis – vývoj metodické pomůcky pro výukovou aktivitu zaměřenou 

na environmentální vzdělávání, číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/08.0024 

 

5.7 Údaje o integrovaných ţácích 

 

Na škole studuje jeden ţák se středně těţkou oboustrannou nedoslýchavostí a jeden ţák 

s aspergovým syndromem. Zdravotní postiţení ţáka se středně těţkou oboustrannou 

nedoslýchavostí je takového rozsahu a stupně, ţe je indikováno do reţimu integrace podle 

vyhlášky č. 73/2005. Ţák pracuje podle individuálního vzdělávacího programu. Při vyučování 

je nutno dodrţovat zásady pro komunikaci a odezírání vypracované speciálně Pedagogickým 

centrem pro sluchově postiţené ve Valašském Meziříčí. S tímto centrem spolupracujeme i 

v případě ţáka s aspergovým syndromem. Od 3.1.2011 pracuje na škole asistentka pedagoga 

pro ţáka s aspergovým syndromem. 
Vyskytují se méně výrazná postiţení, kterým věnujeme přiměřenou pozornost (dyslexie, 

dysgrafie, onemocnění cukrovkou…) 

 

5.8 Hodnocení výsledků výchovného působení 

 

5.8.1 Výchovné poradenství: 

Práce výchovného poradce probíhala podle celoročního plánu poradenské činnosti, byla 

rozloţena do jednotlivých ročníků a spočívala v organizaci jednotlivých akcí vzdělávacího a 

informačního charakteru, konání besed pro studenty, sdělování informací na nástěnce 

výchovného poradce. 

V jarním termínu maturitních zkoušek maturovalo 84 ţáků, 2 neprospěli v profilové části. 

Prospělo s vyznamenáním 48 ţáků. Vyšší úroveň z AJ konalo 35 ţáků, z ČJ 15 ţáků a 

z matematiky 31 ţáků. V průměru si kaţdý student podal 3,1 přihlášky, většina vyuţila 

moţnosti elektronické přihlášky, která je jednodušší a levnější. Největší zájem mají ţáci 

o obory na filozofických, lékařských, právnických, ekonomických, přírodovědeckých a 

technických fakultách.  Volba povolání je v souladu s volbou volitelných seminářů a s volbou 

maturitních předmětů. Většina ţáků konzultovala volbu VŠ s výchovným poradcem či třídním 

učitelem. Organizovali jsme besedy s pracovnicí Úřadu práce v Kroměříţi, která informuje 

o potřebách trhu práce, postupu při hledání zaměstnání, podmínkách evidence na Úřadě práce. 

Pravidelně se účastníme přehlídky VŠ na „Gaudeamus“ v Brně, organizujeme besedy 

se zástupci VŠ na škole různou formou vzdělávacího charakteru ( UTB Zlín, fakulta 

technologická – RNDr. Petr Poníţil), pro zájemce  Newton College,soukromá VŠ Kunovice, 

nadace Scio o zkouškách na VŠ, roadshow Fakulty elektrotechniky a komunikačních 

technologií z VUT Brna. Zajistili jsme pro všechny ţáky v maturitním ročníku Učitelské 

noviny se seznamem VŠ. 

Ţáci jsou prostřednictvím nástěnky, webových stránek a materiálů z jednotlivých fakult 

většiny VŠ informováni o vzdělávacích oborech.  V hojné míře vyuţívají přípravných 

seminářů k přijímacím zkouškám na VŠ, zúčastňují se dnů otevřených dveří na jednotlivých 

fakultách. Ve škole jsme zorganizovali kurz pro přípravu na Scio testy na přijímací zkoušky 

na VŠ a také kurz na přípravu testů studijních předpokladů pro Masarykovu univerzitu 

v Brně. 

 

Výchovný poradce dále sleduje průběţně: 

- neprospěch a neklasifikování ţáků, problémy se zvládáním učiva, průběh vzdělávání  

ţáků podle individuálního vzdělávacího programu, neomluvenou absenci, 
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- zdravotní omezení, případně zvýhodnění v různých oblastech vzdělávání (dyslexie,  

dyspraxie, apod.), 

- problémy ve vztazích - se spoluţáky, se členy rodiny, s partnerem, 

- problémy se sebou samým (např. strach, úzkost, deprese aj.). 

 
 

5.8.2 Prevence sociálně neţádoucích jevů na Gymnáziu Kroměříţ 

Minimální  preventivní program naší školy byl v tomto školním roce realizován následujícím 

způsobem: 

1) Akce pořádané pro ţáky: 

    Cílem těchto akcí bylo vytvoření zodpovědného přístupu ţáků k protidrogové tematice,     

    sociálně – patologickým jevům, k handicapovaným jedincům. Akce byly zaměřeny  

    především na to, aby ţáci projevovali svou tvořivost, aktivní přístup k plnění úkolů a  

    navazovali kontakty s veřejností. Jednalo se o tyto akce: 

a) jednorázové akce: 

  „Sex, aids, vztahy“ – beseda pro ţáky se zástupcem sdruţení ACET ing. Řehákem. 

Tato akce byla zaměřena na vznik, způsoby šíření a moţnosti ochrany proti viru HIV / 

AIDS. 

 „Dívčí hygiena“ - přednáška pro ţákyně prim, kvint, 1. ročníku 

 „Nicholas Winton – Síla lidskosti“ – filmové představení v kině Nadsklepí. Dokument 

přiblíţil studentům zrůdnost nacistického reţimu s jeho xenofobními dogmaty, na 

druhé straně pak vyzdvihl odvahu prostých lidí při boji s ním.  

 natáčení vědomostního i prakticky - dovednostního pořadu ČT – „Za školu“ s účastí 

ţáků 2. A 

 Dny belgické kultury – dokumentární komponovaný pořad, představující všední i 

nevšední ţivot v srdci Evropské unie – Belgii, doplněný besedou s europoslankyní – 

MUDr. Olgou Sehnalovou, MBA. 

 jako prevence vzniku sociálně – patologických jevů (především jako prevence 

závislosti na návykových látkách) se pro ţáky sexty B uskutečnila v jarních měsících 

beseda s panem Zahradníkem z K-centra, zaměřená na protidrogovou osvětu a 

moţnosti vyuţití sluţeb K-centra. Se závěry šetření pak bylo seznámeno vedení školy, 

třídní učitel i ţáci. 

 výchovný koncert váţné hudby pro tercie a kvarty – Zlínská filharmonie 

 Pouta – filmové představení v kině Nadsklepí pro studenty gymnázia. Film studentům 

přiblíţil problematiku nesvobody komunistického období. 

 Kyberšikana – přednáška na aktuální téma pro ţáky prim a kvint. Přednášejícím je náš 

akreditovaný student – Jakub Merc 

 přednáška „Lékařské přístroje“ – výběrová přednáška pro zájemce ze sext a 2. ročníku 

 přednáška „Einstein“ – výběrová přednáška pro zájemce o přírodní vědy, zejména 

o fyziku 

 Divadelní festival Ludmily Cápkové na Starém pivovaru. 

 pro ţáky školy byly zajištěny tzv. Student passy umoţňující vstup zdarma na vybrané 

akce pořádané Domem kultury Kroměříţ 

 návštěva ţidovské synagogy v Holešově – výběrová akce v rámci projektového dne  

 účast při soudních jednáních v rámci společenskovědního semináře 

 Wolkerův Prostějov – recitační soutěţ 

 Osvětim – výběrová dějepisná exkurze 
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 Charitativní sbírka „Český den proti rakovině“ realizovaná třídou 7. B (vybráno 21 

886,- Kč) 

 Jak vzniká divadelní hra – beseda o práci v rozhlase a vzniku rozhlasových her (sexty 

+ 2. A) 

 Poznej školu ve dne v noci – spaní tříd ve škole s nočními hrami a úkoly 

 účast ţáků gymnázia na koncertu zrakově postiţených ţáků ZUŠ  

 oborové olympiády – jiţ tradičně proběhla školní kola oborových olympiád, na jejichţ 

základě se pak nejlepší studenti gymnázia účastnili dalších, vyšších kol. 

 šachový turnaj pro zájemce – pod vedením p.učitele Cimry 

 fotografická soutěţ 

 výběrové sportovní dopoledne – Sportcentrum Paráda 

 divadelní představení „Charleyova teta“, nastudované ţáky a učiteli Gymnázia 

Kroměříţ (reprízováno pro ţáky školy, veřejnost, seniory v domově důchodců,…) 

 návštěva Vojenského historického muzea a Vojenského historického archivu – 

po stopách našich vojáků v obou světových válkách 

b) dlouhodobé, tradičně pořádané akce: 

 pokračování akce „Adopce na dálku“ třídy tercie B. V rámci programu mezinárodních 

adopcí dětí ze třetího světa má tato třída „adoptovaného“ spoluţáka z africké Ugandy, 

na jehoţ vzdělání kaţdý z ţáků kaţdoročně přispívá finanční částkou 250,- Kč. 

 Adaptační kurz pro ţáky prim a 1. ročníku na Tesáku. První týden v září proběhl 

tradiční seznamovací kurz na Tesáku zaměřený na vytváření pozitivních vztahů v nově 

vznikajících kolektivech. 

 Beánie – slavnostní přijetí prim a 1. ročníku do řad ţáků Gymnázia Kroměříţ  

 Výběrový sportovně-turistický kurz v Chorvatsku pro ţáky septim a 3. ročníku – ţáky 

velmi pozitivně hodnocený kurz, propojující sportovní vyţití s prvky EVVO a 

poznáváním jihoevropské kultury. 

 Sedláčkův memoriál – září. Kaţdoročně pořádaná sportovní akce zaměřená nejen 

na dosaţení co nejlepších sportovních výsledků, ale i na navazování vzájemných 

kontaktů s učiteli a ţáky Gymnázia v Liptovském Mikuláši. Akci provází také 

vzájemné předávání informací a zkušeností o školních  a mimoškolních aktivitách 

zaměřených na minimalizaci sociálně – patologických jevů v ČR a na Slovensku.  

Na akci navázala návštěva našich ţáků v Liptovském Mikuláši. 

 V rámci sítě přidruţených škol UNESCO ţáci i učitelé spolupracovali s partnerskými 

školami v německém Bad Urachu a slovenském Liptovském Mikuláši 

 Projektové dny – v průběhu celého školního roku proběhlo několik projektových dnů 

(Evropský den jazyků, Přírodovědně – technický den, Den Evropy, …) 

 Vánoční zpívání na schodech, vánoční projekty tříd – tradiční akce v reţii třídních 

učitelů propojující vánoční tradice s posilováním sounáleţitosti třídního kolektivu 

 Bezpečnost na horách – beseda určená pro účastníky připravovaných lyţařských 

kurzů. Akci vedla Mgr. Eva Kacanu, která je po úrazu odkázaná na invalidní vozík. 

 Lyţařské kurzy – sekundy, kvinty, 1. A. Tradiční akce, propojující lyţařskou výuku 

s utvrzováním třídních kolektivů a aktivitami působícími jako prevence sociálně 

neţádoucích jevů. 

 Sběr léčivých bylin – pod vedením Mgr. Slezáka 

 Florbalový turnaj 

 Volejbalový turnaj ţáci-učitelé 

 Basketbalový turnaj 

 CORNY pohár - atletika 
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 Poznávací zájezdy do Francie, Berlína a předvánoční Vídně. Tradičně oblíbené 

zájezdy, jejichţ cílem není jen procvičení cizího jazyka, ale i poznání odlišné kultury a 

tím také předcházení xenofobním názorům a projevům. 

 Projekt: „Integrace dětí s tělesným postiţením do třídního kolektivu“ - Paralympijský 

den. Projektový den zaměřený na poznání a hlubší pochopení problematiky 

handicapovaných spoluobčanů. Projekt zajišťují pedagogové z Fakulty tělesné kultury 

v Olomouci. 

 SOČ – středoškolská odborná činnost (v tomto školním roce naše škola organizačně 

zajišťovala také okresní kolo této soutěţe). 

 Vodácký kurz – červen 2010. Taktéţ tradiční akce propojující sportovní vyţití ţáků 

s upevňováním třídních kolektivů a s aktivitami působícími jako prevence sociálně 

patologických jevů. Účastníky jsou třídy septima A + B, 3.A 

 Sportovní den – zvlášť pro ţáky niţšího a vyššího gymnázia  

 Školní exkurze jednotlivých tříd – dle zváţení třídních učitelů 

c) volnočasové aktivity – zájmové krouţky 

Jako kaţdý rok nabídla škola ţákům široké spektrum aktivit pro vyplnění jejich volného  

času. 

 ve škole fungovaly 4 nepovinné předměty (náboţenství, jazyk německý, jazyk ruský, 

sbor) a 17 zájmových krouţků – např. zdravotní, dramatický, historický, florbalový.. 

 zájemcům škola nabídla moţnost návštěvy divadelních představení v Městském 

divadle Zlín. 

 zkvalitnění sluţeb školní ţákovské knihovny, která v tomto školním roce zaznamenala 

zdvojnásobení počtu půjčovaných knih oproti rokům předchozím 

2) Spolupráce s rodiči:  

    Rodiče jsou o aktivitách školy v této oblasti pravidelně informováni – a to v rámci  

    programu třídních schůzek a konzultací. Informace mohou získat také z webových  

    stránek školy, informačního bulletinu a elektronického školního časopisu. 

3) Efektivita realizovaných programů: 

    Po kaţdé akci byli ţáci vyzváni k tomu, aby provedli hodnocení přínosu akce, podělili se o  

    záţitky s ostatními, vznesli připomínky. S těmito materiály dále pracuje tým organizátorů  

    jednotlivých akcí, pro který je to cenná zpětná vazba.  

4) Další vzdělávání školního metodika prevence: 

 pravidelná školení preventistů v PPP pod vedením okresní metodičky prevence –  

Mgr. Ireny Grodové 

 odebírání časopisu Prevence 

 Mgr. Michal Kříţ pokračuje ve studiu Prevence sociálně patologických jevů 

ve Sdruţení podané ruce, o. s. v Brně 

5) Spolupráce školy s ostatními zařízeními: 

    Spolupráce školy s ostatními zařízeními, která se zabývají prevencí sociálně –  

    patologických jevů  je oboustranná. V daném školním roce se jednalo zejména o kontakty  

    s Pedagogicko – psychologickou poradnou v Kroměříţi, Policií ČR, Okresním soudem  

    v Kroměříţi a Kontaktním a poradenským centrem PLUS Kroměříţ. 
   



35 

 

5.9 Mezinárodní certifikáty  

 

Francouzský jazyk – DELF úroveň B1 3 ţáci 

Anglický jazyk – FC úroveň B2  1 ţák 

 

5.10 Testování ţáků 

 

5.10.1 Evaluační nástroje firmy DAP Services, a.s. 

V rámci testování tříd byly vyuţity evaluační nástroje firmy DAP Services a.s., byly dvakrát 

testovány třídy 1.A, 2.A, 3.A a odpovídající třídy víceletých gymnázií. S lektorem firmy DAP 

Services a.s., s třídními učiteli a vedení školy byla provedena analýza a učiněna opatření. 

Testovanými okruhy byly efektivita učení, atmosféra vztahů, ohroţení rizikovými jevy, silné a 

slabé stránky školy. 

 

5.10.2 Dlouhodobý evaluační nástroj firmy SCIO 

Škola se zapojila do projektu „Vektor“ firmy Scio, testování znalostí, dovedností a studijních 

předpokladů. V rámci tohoto projektu proběhlo vstupní testování v roce 2010 z jazyka českého, 

matematiky, cizího jazyka, tzv. Modul I u ţáků P.A,B a 1.A, na který naváţen výstupní testování 

Modul II – testování v roce 2013 a ukáţe přidanou hodnotu a relativní posun ţáka a zároveň 

objektivní a nestranné posouzení přínosu školy.  

Osmileté studium: 

Z projektu „Vektor“ z vyhodnocených databází vyplývá, ţe 100% ţáků pouţívá při přípravě 

do školy počítače alespoň dvakrát týdně a ţe počítač má k dispozici 95% ţáků, na VŠ plánuje 

studovat 96% ţáků, z toho největší počet jazykové obory, nejniţší zájem je o zemědělství. 

 

 

Výsledky testů 

 z anglického jazyka byly nadprůměrné a ţáci v primách vyuţívají svůj studijní potenciál 

optimálně 

 z matematiky byly průměrné a ţáci studijní potenciál vyuţívají optimálně 

 z českého jazyka byly nadprůměrné a ţáci studijní potenciál vyuţívají optimálně 

 z německého jazyka nadprůměrné a ţáci studijní potenciál vyuţívají optimálně 

 

 

Čtyřleté studium 

100% ţáků vyuţívá počítače při přípravě do školy alespoň 2x týdně a počítač má k dispozici 97% 

ţáků.  

Výsledky testů 

 z anglického jazyka byly průměrné a ţáci vyţívají svůj studijní potenciál nedostatečně.  

 z matematiky byly nadprůměrné a ţáci vyuţívají studijní potenciál optimálně. 

 z českého jazyka byly průměrné a ţáci vyuţívají studijní potenciál optimálně. 

 z německého jazyka byly průměrné a ţáci vyuţívají studijní potenciál optimálně. 

I v rámci tohoto testování se ukázalo, ţe výsledky osmiletého gymnázia výrazně převyšují 

výsledky ţáků čtyřletého gymnázia a je předpoklad, ţe výstup z osmiletého gymnázia bude mít 

vyšší úroveň. Studovat na VŠ plánuje 93% ţáků, zejména obor „matematika-informatika“, o obor 

teologie je zájem nejniţší. 
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5.10.3 Vlastní soustava testů 

Vlastní soustava testů je zadávána na začátku a konci školního roku u tříd, které se vzdělávají dle 

ŠVP. Testy vypracovali předsedové PK a v PK jsou rovněţ analyzovány. 

 

Hodnocení výstupních testů školní rok 2009/2010 (tabulka je uvedena pro srovnání 

s následujícím školním rokem, údaje jsou v procentech úspěšnosti) 

 

  P.A P.B S.A S.B T.A T.B Q.A Q.B 1.A ø * %+ 

ČJ 82 86 74 80 74 72 73 75 71 76,33 

AJ 83 85 79 76 72 74 80 79 75 78,11 

NJ     69 68 67 66 70 71 65 68 

FJ     78 75 71 73 69 67 66 71,29 

RJ                     

OV/SV 93 90 88 92 98 90 79 84 85 88,78 

DE 72 91 71 73 62 64 62 60 61 68,44 

ZE 79 79 90 88 79 85 73 74 82 81 

MA 61 91 57 57 56 58 56 42 57 59,44 

FY 68 66 58 58 62 59 60 58 56 60,56 

CH         83 83 70 61 84 76,2 

BI 78 81 82 85 72 69 75 74 72 76,44 

IVT             86 84 77 82,33 

              73,91 

 

Hodnocení výstupních testů 2010/2011 

 

  P.A P.B S.A S.B T.A T.B K.A K.B Q.A Q.B 6.A 6.B 1.A 2.A ø * %+ 

ČJ 82 86 74 84 74 79 75 73 73 75 68 61 71 69 74,57 

AJ 83 85 79 76 72 74 82 81 80 79 85 79 75 83 79,50 

NJ     69 68 67 66 70 72 70 71 75 71 65 68 69,33 

FJ     78 75 71 73 75 74 69 67 72 72 66 68 71,67 

RJ     86 86         85 85         85,50 

OV/SV 93 90 88 92 91 92 89 90 79 84 89 85 85 89 88,29 

DE 72 91 80 83 62 64 68 67 62 60 75 70 61 72 70,50 

ZE 79 79 90 88 89 92 80 82 73 74 73 74 82 63 79,86 

MA 61 91 85 48 56 58 77 68 56 42 62 59 57 87 64,79 

FY 68 66 58 58 62 59 63 61 60 58 60 57 56 58 60,29 

CH     82 85 83 83 79 75 70 61 56 62 84 75 74,58 

BI 78 81 82 85 72 69 78 75 75 74 72 71 72 70 75,29 

IVT 85 86     90 89     86 84     77 79 84,50 

               
75,28 

 

Z celkového procenta úspěšnosti vyplývá, ţe naplňování očekávaných výstupů stanovených ŠVP 

je v jednotlivých letech srovnatelné. Z analýzy předmětových komisí vyplývá, ţe výstupy 

jednotlivých tříd korespondují s rozloţením studijního potenciálu ţáků jednotlivých tříd a zájmu 

ţáků. Některé předměty, například druhý cizí jazyky, potvrzují, ţe ţáci osmiletého studia dosahují 

lepších výsledků vzhledem k moţnosti studia jazyka uţ od sekund. 
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ČÁST ŠESTÁ : ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH 

PRACOVNÍKŮ 

 

6.1 Výčet kurzů a seminářů, kterých se pracovníci zúčastnili, počet účastníků 
 

Pedagogický Přehled absolvovaných kurzů celkem  počet 

pracovník č.   hodin účastníků 

1.,2.,4.-13.,16.-44. Psychohygiena a zátěž pedagogů 4 42 

46.       

1.,2.,4.-13.,16.-44. Problematika drog 4 42 

46.       

3. Cesty fantazie aneb cesty tvůrčí práce VV 4 1 

4.,8.,29.,34.,40., Společná část maturitní zkoušky - hodnotitel  16 6 

41. ústní zkoušky jazyk český     

4.,8.,29.,34.,40., Společná část maturitní zkoušky - hodnotitel  14,5 6 

41. písemná práce jazyk český     

5. Jak si přizpůsobit a vytvořit interaktivní učebnici 1,5 1 

7. E-learningová část společná části maturitní 13 1 

  zkoušky německý jazyk ústní zkouška     

7. Společná část maturitní zkoušky - hodnotitel  20 1 

  ústní zkoušky jazyk německý     

7. Společná část maturitní zkoušky - hodnotitel  24,5 1 

  písemná práce jazyk německý     

8.,27. Instruktor lyžování 30 2 

9. Testovací nástroje a jejich využití ve výuce cizích jazyků 4 1 

9. Metodické aspekty výuky cizích jazyků ve velkých třídách 4 1 

9. Výuka teenagerů s učebnicí deutsch.com 4 1 

9. Workshop Spricht Wort 2 2 1 

10.,43. Přijímací zkoušky SCIO 2 2 

10.,32.,43. BOZP vedoucích zaměstnanců 1 3 

10.,11.,27.,32.,43. Geogebra matematika v otevřeném a svobodném  22 5 

  software     

11. Maturitní zkouška zadavatel pro žáky s PUP  MZ 6 1 

12. Rozdílné úrovně ve výukové skupině (jazyk německý)   1 

14. Společná část maturitní zkoušky - hodnotitel  16,5 1 

  písemná práce jazyk anglický     

18. Společná část maturitní zkoušky - hodnotitel  24,5 1 

  písemná práce jazyk ruský     

19. Školní maturitní komisař odborná příprava 13,5 1 
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20.,24. Finanční a ekonomická analýza projektů 16 2 

20.,24. Příprava a řízení projektů 48 2 

20.,24. Měkké techniky v projektovém řízení 16 2 

20.,27. Text a prezentace v otevřeném a svobodném software   2 

20.,24. MS OFFICE 2010, Web apps, Windows Live 8 2 

20.,32. Maturita 21.století (spolupráce se SCIO) 12 2 

25. Společná část maturitní zkoušky - hodnotitel  20 1 

  ústní zkoušky jazyk anglický     

27.,32. Brána jazyků otevřená - jazyk anglický 30 2 

27. Školní maturitní komisař 13,5 1 

27. Instruktor vodní turistiky 30 1 

27. DTP v systému Latex 22 1 

27.,42. 
Rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností 
žáků středních škol ve ZK s využití ICT 8 2 

29. Zadavatel společná část maturitní zkoušky 3 1 

32. 
Krajská konference k primární prevenci rizikového 
chování 4 1 

32.,43. Poznáváme učební styly žáků 8 2 

32.,43. 

Vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na 
kariérní poradenství a setkání ředitelů a výchov.poradců 
škol – Kariéra 2010 v Uherském Brodě 5 2 

32.,42. Grafika v otevřeném a svobodném software 22 2 

32.,43. Kvalita ve školství – celokrajné setkání 4 2 

32.,43. 
Pracovní workshop (kontroly ČŠI, psychohygiena, 
aktuální výzvy OPVK, pilotní audit ICT na školách) 7 2 

33. Školní maturitní komisař e-learningová část 7,5 1 

33. Školní maturitní komisař odborná příprava 13,5 1 

34. Československo v čase normalizace 8 1 

36.,42.,43. Tabulky v otevřeném a svobodném software 22 3 

40. Impulzy života 10 1 

41. Společná část maturitní zkoušky - hodnotitel  23 1 

  ústní zkoušky jazyk francouzský     

41. Společná část maturitní zkoušky - hodnotitel  24,5 1 

  písemná práce jazyk francouzský     

43. Odměňování pedagog.pracovníků ve školství 4 1 

44. Společná část maturitní zkoušky - hodnotitel  20 1 

  ústní zkoušky jazyk ruský     

 

 

(Uvedení pracovníci mají doklady o dalším vzdělávání v osobních spisech, pokud byly vydány). 



39 

 

 

Poznámka: V kurzech zařazených do NIDV – Brána jazyků otevřená lektorovali 2 vyučující 

anglického jazyka ve 2 kurzech po 30 hodinách (podzimním a jarním). Z Gymnázia Kroměříţ 

navštěvovali tyto kurzy 2 učitelé. Kurzy Brány jazyků otevřená, vzdělání organizované Národním 

institutem pro další vzdělávání byly zaměřeny na rozvoj jazykových a metodických kompetencí 

pedagogických a odborných pracovníků ve školství. Studium v kurzech pokračovalo v rámci 

Evropského referenčního rámce B2. 

Celkové náklady na DVPP činily: 53.071,-Kč 

Vzdělávání pedagogů na školní maturitní komisaře, hodnotitele, příp. zadavatele značně narušuje 

organizaci a chod školy a je velkou zátěţí pro školu. Ne vţdy se setkala tato školení s kladným 

ohlasem učitelů. 

 

6.2 Přehled 

 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů: 

 

1. Jeden učitel (Z-ZSV) zahájil studium k výkonu specializovaných činností – Studium 

prevence sociálně patologický jevů s časové rozmezí 2010-2012. 

 

Studium k rozšíření odborné kvalifikace – způsobilost vyučovat další předmět: 

 

1. Jedna učitelka (AJ) zahájila studium k získání odborné kvalifikace: speciální pedagogika 

pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání. 

 

Tři učitelé byli opět lektory NIDV, dva v oblasti výuky anglického jazyka a jeden v dějepisu. 

 

Studium k prohloubení odborné kvalifikace (tj. průběţné vzdělávání – kurzy, semináře s délkou 

nejméně čtyři vyučovací hodiny) absolvovalo 42 pedagogů v 46 vzdělávacích akcích. 

Škola vyuţívá ke vzdělávání nabídky NIDV i dalších organizací.  

Škola podporuje prohlubování odbornosti učitelů pořádáním seminářů pro sborovnu: 

Psychohygiena a zátěţ pedagogů, jejich ţivotní spokojenost, úroveň úzkosti a depresivity  

(PhDr.MUDr. Miroslav Orel) 
Problematika drog (Mgr. Jan Zahradník) 

Práce s autistickými dětmi (Mgr. Vidlářová) 
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ČÁST SEDMÁ: ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA 

VEŘEJNOSTI 

 

7.1 Prezentace školy 

- škola v síti přidruţených škol UNESCO 

- škola zapojená do sítě Škol pro udrţitelný ţivot 

- jazykové kurzy Národního projektu – „Brána jazyků otevřená“- 2 lektorky ve dvou kurzech AJ 

- organizace Dnů otevřených dveří gymnázia 

- organizace plesu gymnázia 

- organizace vánočních koncertů pro veřejnost 

- organizace závěrečná akademie v Domě kultury 

- organizace divadelního představení „ Charleyova teta“ pro kroměříţské školy a veřejnost  

- panely projektových dnů školy 

- panely k „státním maturitám“ 

- výstava výtvarných prací ţáků ve Zlíně  v „21“ 

- kronika školy 

- pravidelný sběr léčivých bylin 

- elektronický školní časopis „Géčko“ 

- členové Ţákovské rady jsou členy Městského studentského parlamentu 

- webové stránky 

- Beánie 

- publikace v českém i německém tisku 

- projekt školy: Technicko-přírodovědný den 

- projekt školy: Den Evropy  

- projekt školy: Evropský den jazyků 

- projekt školy: Paralympijský den ve spolupráci s FTK UP Olomouc 

- poznávací exkurze do Osvětimi, Terezína 

- exkurze ţáků a 2 pedagogů do TOSu Hulín  

- druţební setkání 22 ţáků a 4 učitelů z Gymnázia v Bad Urach (Německo) 

- akce sboru Gymnázia KM 

- vánoční  koncert sboru Gymnázia Kroměříţ a komorního sboru Zesrandy 

- Koncert sboru Gymnázia Kroměříţ a komorního sboru Zesrandy na Multiţánrovém 

hudební pikniku a konferenci k historickým zahradám 

- vystoupení sboru v Liptovském Mikuláši - Slovenská republika 

- koncert ve Sněmovním sále zámku při příleţitosti předávání maturitních vysvědčení  

pro Gymnázium Kroměříţ a Obchodní akademii Kroměříţ 

- vánoční soutěţ tříd „O nejoriginálnější vánoční výzdobu tříd“ 

- vánoční sportovní turnaj ve volejbalu – učitelé x ţáci 

- vánoční pokerový turnaj (organizovala Ţákovská rada) 

- organizace Sedláčkova memoriálu 

- 14.-16.4.2011 proběhlo druţební setkání s kulturním a sportovním programem, s výměnou 

zkušeností, ukázkovou hodinou fyziky v 1.A a přátelského sportovního utkání s pedagogy  

z Gymnázia M.M.Hodţu z Liptovského Mikuláše 

- ocenění pedagogických pracovníků za pedagogickou činnost a významný přínos pro výchovu a 

vzdělávání mladé generace“ Mgr. Ruth Vašíčkové 

 

Ocenění pedagogického pracovníka Gymnázia Kroměříž 

31. březen 2011 se zapíše do historie naší školy. Den jako kterýkoliv jiný, ale pro nás velmi 

významný. Na slavnostním setkání v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 

převzala Mgr. Ruth Vašíčková z rukou hejtmana ZK MVDr. Stanislava Mišáka  a radního ZK 

pro školství Mgr. Josefa Slováka  Ocenění za pedagogickou činnost a významný přínos pro 
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výchovu a vzdělávání mladé generace. Přebírá tímto štafetu od Mgr. Adolfa Trávníčka, který byl 

oceněn před dvěma lety. Kdybychom chtěli napsat alespoň část toho, co paní Vašíčková pro školu 

dělá, byl by to dlouhý seznam. Od tvorby rozvrhů, tvůrčí činnosti na ŠVP, příspěvků 

do matematických sbírek Didaktika, do odborných pedagogických časopisů, publikování 

v regionálním tisku aţ po „obyčejnou pomoc ţákům, kteří se ocitnou v nesnázích“. 

Rychle se mění vybavení škol, ale i mentalita a postoje ţáků. Co má ale trvalou platnost a je 

nejdůleţitější ve výchově a vzdělávání, je především osobnost pedagoga. Paní Vašíčková má ráda 

nejen matematiku, ale celou naši školu, ţije s ní a dýchá pro ni. K ocenění jí blahopřejí všichni 

zaměstnanci. 

 

Nadační fond při Gymnáziu Kroměříž 

Dne 5. května 2004 byl u Krajského soudu v Brně zapsán Nadační fond při Gymnáziu Kroměříţ, 

občanské sdruţení. Účelem tohoto fondu je: 

1. Podpora činnosti školy, zejména v oblasti výchovně vzdělávací při modernizaci vybavení 

školy, podpora mezinárodních styků ţáků a pracovníků školy 

2. Podpora ţáků mimořádně aktivních a sociálně potřebných 

Příjem od sponzorů za školní rok 2010/2011 byl    29.311,- Kč. 

Prostředky v celkové hodnotě 65 685,- Kč byly vyuţity: 

Druţební akce (Bad Urach) 

Podpora akcí školy (sportovní den, olympiáda ČJ, paralympijský den) 

Podpora výuky školy (učební pomůcky) 

Výzdoba školy 

 

Sdružení rodičů a přátel Gymnázia Kroměříž 

Činnost sdruţení je zaměřena na dobrovolnou pomoc škole při plnění jejího poslání. Ve školním 

roce 2010/2011 byla hlavní náplní náročná organizace Reprezentačního plesu školy, finanční 

podpora sportovců, kulturních a vzdělávacích aktivit ţáků. Zástupci Rady SRPG byli přítomni 

při předávání maturitních vysvědčení na zámku, svou účasti podpořili důleţité akce školy: 

akademie, vánoční koncerty, koncert k 10.výročí UNESCO, výstavu fotografií v „21“ ve Zlíně. 

 

7.2 Lektorská činnost 

- dva učitelé byli lektory AJ při NIDV – Brána jazyků otevřená (podzimní i jarní kurz) a jeden  

  učitel byl lektorem z dějepisu 

- přípravné kurzy k přijímacím zkouškám z matematiky a jazyka českého pro zájemce o studium  

  na středních školách (8 lektorů z řad pedagogů školy) 

- dva učitelé přednáší na Akademii III. věku v Knihovně Kroměříţska 

- jeden učitel je lektorem českého jazyka pro cizince pod Správou uprchlických zařízení MV ČR 

- dva učitelé jsou lektory ve vzdělávacích kurzech projektu ESF „Beznákladové ICT pro učitele“ 

 

 

7.3 Mimoškolní veřejná činnost 

- 1 pedagog je vedoucím Historického šermu 

- 1 pedagog spolupracuje s Centrem pro seniory a zdravotně postiţenou mládeţí v KM 

- 2 učitelé jsou členy Asociace učitelů dějepisu 

- ředitelka je členkou Asociace ředitelů gymnázií, členkou klubu UNESCO, dopisovatelkou  

  regionálních novin, členkou TJ Vodní motorismus Hradisko, členka Tenisového klubu při PL  

- zástupkyně ředitele je členkou výboru Klubu lyţařů Kroměříţ 

- 20 pedagogů je pravidelnými dopisovateli regionálních novin i odborného tisku. 

- 1 pedagog je vedoucím „pěveckého sdruţení „Zesrandy“ 

- 1 pedagog je recenzent učebnic českého jazyka pro MŠMT 

- 2 pedagogové spolupracují s Knihovnou Kroměříţska jako lektoři Akademie III.věku 
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- 1 pedagog spolupracuje s Goethe institutem Praha, obdrţel poděkování za podporu projektu:   

   Mezinárodní debaty mládeţe 

- 1 pedagog je lektorem českého jazyka pro cizince pod Správnou uprchlických zařízení MV ČR 

 

7.4 Publikační činnost 

- 2 pedagogové publikovali v týdeníku Školství 

- 3 pedagogové publikovali v Učitelských novinách 

- 32 pedagogů publikovalo v Kroměříţském deníku 

 

O Gymnáziu Kroměříţ a jeho aktivitách bylo napsáno pedagogy školy 32 článků do odborného 

tisku a regionálních novin. 

 

7.5 Mimoškolní aktivity pro ţáky 

- organizace pravidelných zájezdů na divadelní představení do divadel ve Zlíně, Praze, Brně 

- organizace zájezdu na divadelní představení „Pan Kaplan má třídu rád“ divadlo ABC Praha 

- výběrový lyţařský kurz v Rakousku  

- kurzy vodní turistiky 

- výběrový sportovně-turistický kurz Chorvatsko (Mali Lošinj)s prvky EVVO 

- den sportu na Parádě 

- florbalová liga 

- jazykově poznávací zájezd do Normandie      

- zájezd pěveckého sboru do SR, druţební návštěva na Gymnáziu M.M.Hodţu v Liptovském   

  Mikuláši     

- předvánoční týden aktivit tříd 

- vánoční zpívání na schodech 

- charitativní sbírka ve prospěch „dětí ulice“ a pracovní terapeutické dílny v Domě Šance 

- workshop s humanitární tematikou „Pomáhejte s námi“ 

- exkurze: Osvětim, Krakov, Terezín, Praha, Slavkov, Zámecká knihovna Kroměříţ 

- studenti čtou a píší noviny (2.A a sexta B)) 

- Mezinárodní debaty mládeţe (Jugend debattiert international ve spolupráci s Goethe-Institutem  

  Praha) 

- divadelní představení ţáků v anglickém jazyce: O třech prasátkách, Karkulka 

- divadelní představení dramatického souboru „Charleyova teta“  

- jedna třída se zúčastní televizní soutěţe „Za školou“ 

- akce: Poznej školu ve dne a v noci 

- mezinárodní logická soutěţ  Genius Logicus 

 

Gymnázium Kroměříž se vyloďuje na pláži Omaha 

Pro ţáky, studující na Gymnáziu Kroměříţ francouzský jazyk,  připravila Mgr. Marie Turková 

s cestovní kanceláří Victoria poznávací zájezd do Francie, především do oblasti Normandie a 

Bretaně. 

Cesta zájezdu vedla z Kroměříţe na Rozvadov a Saarbrücken  přes Mety, Remeš, Paříţ,  Rouen, 

Deauville, Caen, Arromanches, le Mons St.Michel, Vandale, mys Grouin, Cancale, St.Malo, 

Dinard, Rennes, Chartres a Paříţ zpět do Kroměříţe. Celkem 4000 km památek, zajímavostí, 

přírodních úkazů a úţasných dojmů. Vyniklo Musée du Débarquement v Arromanches 

s autentickým filmem a památkami na vylodění Spojenců v Normandii (a Tatrou 87 na ulici), pláţ 

Omaha s pomníkem americké 1. divize, charakteristické bretaňské pobřeţí mysu Grouin, 

opevnění města St.Malo, nádherné gotické katedrály v kaţdém navštíveném městě a Paříţ 

s plavbou po Seině. Jazykové znalosti ţáků prověřil i nákup ústřic a návštěvy obchodů a krámků. 

Informacemi o Francii a jejích památkách nás pohotově zásobovala průvodkyně, paní Uhlová, 

o pohodlí, rychlost a bezpečnost cesty se vzorně postarali řidiči, pánové Müller a Kňůr. Byla to 
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cesta náročná a krásná.  Vrátili jsme se velmi spokojeni, nadšeni a s myšlenkou, ţe se za rok zase 

do některé části Francie podíváme. 

 

Dramatický soubor Gymnázia Kroměříţ: 

Dramatický souboru Gymnázia Kroměříţ pod vedení Mgr. Vlastimila Tučka nacvičil a realizoval 

na podzim 2010 divadelní hru: 

Charleyova teta – komedie o mladistvě ztřeštěných spoluţácích Charleye a Jacka, kteří mají 

v úmyslu poţádat své vyvolené roku, ale dobová etiketa si ţádá doporučení důvěryhodné osoby. 

Charleyho má navštívit bohatá tetička z Brazílie a problém se zdá být vyřešen. Jenţe teta ne a ne 

dorazit a slečny uţ jsou na cestě. Zoufalá situace si ţádala zoufalé řešení, Charleyovu tetu bude 

v přestrojení představovat jejich spoluţák lord Babberley, který si ovšem v ţenských šatech vůbec 

neví rady a situace se komplikuje příjezdem skutečné Charleyovy tety…… Divadelní představení 

mělo u diváků velký ohlas, proběhlo 10 představení pro veřejnost. 

 

Realizováno za podpory dotace z Fondu mládeţe a sportu Zlínského kraje 

 

7.6 Spolupráce se školami 

 Spolupráce se ZŠ Zachar – realizace společné výstavy „Fantazie“ vytvořené z prací ţáků obou 

škol v Muzeu Kroměříţska 

 Spolupráce s UP Olomouc – Katedra aplikovaných pohybových aktivit – Paralympijský den 

 Spolupráce s UTB Zlín – metodická pomoc učitelů jazyků v rámci výuky v angličtině, 

přednášky RNDr. Poníţila – fyzika. 

 Spolupráce se ZŠ Zborovice, AG Kroměříţ – jako budoucími partnery na přípravě 

projektového záměru OP VK 1.1 „Krajina a lidé v průběhu staletí“ 

 Spolupráce se Střední pedagogickou školou Kroměříţ – realizace společné výstavy v DK 

Kroměříţ „Výtvarný inspiromat“ 

 ZŠ Komenského Kroměříţ, ZŠ Slovan Kroměříţ, ZŠ U Sýpek, ZŠ Oskol – návštěva 

vystoupení divadelního souboru Gymnázia Kroměříţ 

 ZŠ v okrese Kroměříţ spolupracují na zajištění účasti ţáků na přípravných kurzech 

k přijímacím zkouškám 

 Spolupráce s AG Kroměříţ – poskytnutí metodických materiálů vypracovaných učiteli 

Gymnázia Kroměříţ – Hello everbody – katalog cizích akcentů v nahrávkách ve spolupráci 

s veřejností a metodického listu – Česko-německý informační materiál Hostětín – vyučujícím 

na AG Kroměříţ. 

 Společná organizace Evropského dne jazyků – září 2010 ve spolupráci komisí ruského jazyka 

AG Kroměříţ a G Kroměříţ 

 Spolupráce se ZUŠ Kroměříţ – společná vystoupení ţáků. 

 Spolupráce s Konzervatoří P.J.Vejvanovského Kroměříţ – na vánočním koncertu a ve výuce 

HV 

 Spolupráce se ZŠ Švabinského nábřeţí Kroměříţ – výchovný koncert realizovaný ţáky 

Gymnázia Kroměříţ 

Spolupráce s vysokými školami: 

Spolupráce s Univerzitou Hradec Králové – partnerská škola 

Spolupráce s EPI Kunovice – partnerská škola 

Spolupráce s UTB ve Zlíně – partnerská škola 

Spolupráce s PdF UP Olomouc (stáţe ţáků v chemických laboratořích) 

Spolupráce s UP Olomouc Fakulta tělesné výchovy – Gymnázium Kroměříţ zapojeno do Centra 

aplikovaných pohybových aktivit pod názvem: Podpora integrace dětí s tělesným postiţením ve 

školní TV. 
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Ve školním roce 2010/2011 byly podepsány doklady o spolupráci a partnerskými vysokými 

školami pro Gymnázium Kroměříţ se staly: 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

Univerzita Hradec Králové 

Evropský polytechnický institut, s.r.o., Kunovice 

 

7.7 Sociální partneři školy s uvedením oblasti spolupráce 

 

Sociální partneři školy   oblast spolupráce 
Zlínský kraj    vzdělání a výchova, metodické vedení 

Město Kroměříţ    dotace na sportovní a zájmovou činnost školy 

MŠMT  recyklohraní (dlouhodobý školní recyklační 

program) 

Goethe-Institut Praha   mezinárodní debaty mládeţe 

EPI Kunovice    mezinárodní studentská konference 

Film festival Zlín    dětská porota 

Informační centrum o NATO  studijní cesta do Velké Británie pro vybraného 

pedagoga 

Muzeum Kroměříţska  realizace výstav výtvarných prací a výstavy 

fotografií 

Knihovna Kroměříţska   lektoři Univerzity třetího věku z řad učitelů G KM 

NIDV     lektoři Brány jazyků i dějepisného semináře  

z řad učitelů G KM 

UP Olomouc- Fakulta tělesné kultury  podpora integrace dětí s tělesným postiţením, 

organizace paralympijského dne 

UNESCO  plnění programových cílů UNESCO, výstava 

fotografií, koncert k 10. výročí UNESCO 

SRPG  výchova a vzdělávání, podpora zájmové oblasti 

ţáků školy 

Nadační fond G KM  podpora ţáků mimořádně aktivních a sociálně 

potřebných, podpora modernizace školy 

Klokánek      FOD -sbírka hraček pro děti 

Planorbis  ekologické aktivity školy, výstavy Ekologická 

krajina ve škole 

Arcidiecézní charita Praha   Adopce na dálku 

Nadační fond Českého rozhlasu   Světluška - finanční pomoc nevidomým 

OSPOD Kroměříţ    konzultační činnost, přednáška pro pedagogy 

Úřad práce Kroměříţ   besedy, výkazy 

KPPP  a ZDV PP Zlín pracoviště  vyšetření klimatu třídy 

Kroměříţ  metodická pomoc při tvorbě individuálního 

vzdělávacího plánu  

Speciálně pedagogické centrum 

Valašské Meziříčí    pomoc při práci s autistou, přednášky pro učitele 

Okresní archiv Kroměříţ   výchova a vzdělávání, besedy, exkurze 

 

 

 

7.8 Nepovinné předměty a zájmové útvary 

Ţáci navštěvovali 5 nepovinných předmětů (náboţenství, latina, ruský jazyk, sborový zpěv, 

španělský jazyk) 

Ve škole pracovalo 17 zájmových útvarů: 
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Deskriptivní geometrie Literární krouţek 

Dramatický krouţek I. Historický šerm 

Kurz praktické chemie Tvůrčí psaní (elektronický školní časopis) 

Fyzikální krouţek Výtvarný krouţek 

Genius Logicus Přednášky o historii 

Zdravotnický krouţek Florbalová liga 

Malý sbor Volejbal dívky 

Pokusy v chemii Ekologický krouţek 

Dramatický krouţek II. 

  

 

7.9 Další akce pro ţáky 

- adaptační pobyty pro nově nastupující ţáky – cílem je vzájemně se seznámit se spoluţáky  

  a třídním učitelem, motivovat budoucí ţáky k mravním a etickým hodnotám v ţivotě 

- projektové dny 

- lyţařské kurzy pro sekundy, kvinty a 1.A 

- kurzy vodní turistiky pro 3.A, 7.A,B 

- ples školy 

- sportovní dny 

- beánie 

- akademie školy 

 

7.10 Organizace soutěţí 

Gymnázium Kroměříţ se stalo organizátorem: 

- Sedláčkova memoriálu 

- okresního kola Olympiády v českém jazyce I. a II. kategorie 

- okresního kola SŠ v basketbale (dívky a chlapci) 

- krajského kolo SŠ v basketbale (dívky a chlapci) 

- školní florbalové ligy 

- soutěţe tříd „O nejoriginálnější vánoční výzdobu“ 

- internetové soutěţe „Gymnázium Kroměříţ-ON-LINE 
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ČÁST OSMÁ: ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDEŠNÉ ČŠI 

 

 

8.1 Ve školním roce 2010/2011 nebyla provedena ţádné inspekční kontrola ČŠI. 

 

8.2 Jiné kontroly 

8.2.1 Dne 24.6.2010 byla provedena daňová kontrola Finančního úřadu v Kroměříţi, Husovo 

náměstí 535/21, Kroměříţ, 767 01. 

Předmět kontroly:  

 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních poţitků za zdaňovací 

období roku 2008 

Výsledek kontroly: 

 Z předloţených dokladů nebyly shledány ţádné nedostatky a výše daně se po kontrole 

nemění.  

 

8.2.2 Dne 21.1.2010 byla provedeno místní šetření Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, 

Havlíčkovo nábřeţí 600, Zlín, 760 01 

Výsledek šetření: 

V roce 2011bude zajištěna nová hygienická kabina pro dívky a jeden pisoár. 
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ČÁST DEVÁTÁ: ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

  

9.1 Příjmy   

celkové příjmy 30 517 601,59 

z toho:   

1. poplatky od zletilých ţáků, rodičů a jiných 0,00 

2. zákonných zástupců 0,00 

3. příjmy z doplňkové činnosti 175 718,00 

4. neinvestiční dotace od jiného poskytovatele 

 dotace – Město Kroměříţ 19 300,00 

dotace MŠMT - soutěţ 26 300,00 

5. ostatní příjmy 30 296 583,59 

z toho ESF dotace 472 230,00 

na opravu oken II.etapa 4 040 000,00 

Z investičního fondu na opravu oken        200 000,00 

9.2 Výdaje   

1. Investiční výdaje celkem - 149 996,00 

2. Neinvestiční výdaje celkem 22 480 780,00 

z toho:   

náklady na platy pracovníků školy  15 916 955,00 

odměny maturitní komise 34 110,00 

OON 148 300,00 

platy OPPP-DČ 57 000,00 

mzdy ESF 331 800,00 

zák. ESF odvody zdravotního a sociálního pojištění 77 782,00 

zákonné odvody zdravotního a sociálního pojištění 5 325 105,00 

odvody do FKSP 244 324,83 

Ostatní přímé náklady 436 520,00 

Výdaje na učebnice, učební pomůcky 216 117,00 

ESF učební pomůcky 1 680,00 

stipendia 0,00 

celkem hlavní činnost 7 671 740,00 

provoz kryto dotací 6 845 360,00 

Vlastní  zdroje  682 380,00 

náklady doplňkové činnosti 64 600,00 

 

Poznámka: 

V srpu 2010 byla dokončena druhá etapa výměny oken budovy školy: 

Celkové náklady   4 330 020,00 Kč 

Náklady na přípravu               90 000,00 Kč 

Náklady výměny oken  4 240 000,00 Kč 

Příspěvek z investičního fondu     200 000,00 Kč 

Dodavatel celé akce byla společnost Javorník CZ – Plus s.r.o., Realka Rubíček s.r.o., 

Ing. Zona Jan Kroměříţ 
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Celkové náklady byly vyčerpány v plné výši. Závěrečná zpráva akce reprodukce majetku 

Zlínského kraje byla odevzdána v říjnu 2010 po dokončení akce. 

Z provozních prostředky byly provedeny nutné opravy: 

Oprava bojlerů:   78 629,00 Kč 

Oprava pohonů výtahových dveří: 24 516,00 Kč 

Údrţba hasičských přístrojů:    7 987,00 Kč  

Z doplňkové činnosti byla provedena oprava TV nářadí :           8 842,00 Kč 

Z rezervního fondu byla zakoupena: výpočetní technika  386 508,00 Kč 

     nový program GORDIC   32 568,00 Kč 

V prosinci 2010 nám byly schváleny a přiděleny prostředky na nákup výpočetní techniky 

v hodnotě 362 000,- Kč. Tato částka a 12 000,- Kč z provozních prostředků byly součástí 

výsledku hospodaření, navrţeny na příděl do rezervního fondu a v roce 2011 pouţity ke 

stejnému účelu. 

V listopadu 2009 byl zahájen projekt: Beznákladové ICT pro učitele CZ.1.07/1.3.09/02.0008. 

Na tento projekt je plánováno 1 755 156,00 Kč uznatelných nákladů pro rok 2009 aţ 2012. 

Bylo čerpáno: 

za rok 2009  celkem: 220 536,00 Kč 

za rok 2010 celkem:  399 737,46 Kč 

k 30.6.2011 celkem:  275 714,00 Kč 

 

pravidelně podáváme monitorovací zprávu o čerpání projektu na oddělení dotačních 

programů, Krajský úřad Zlínského kraje. 

 

Přidělené dotace:  

 

z města Kroměříže 

Cyklus vánočních koncertů       10 000,00 Kč 

Semináře o chování a pravidlech bezpečnosti na horách      1 900,00 Kč 

Florbalová školní liga           3 900,00 Kč 

Sportovní den ţáků Gymnázia Kroměříţ       3 500,00 Kč 

celkem          19 300,00 Kč 

 

z Fondu mládeže a sportu Zlín             

Paralympijský školní den         3 000,00 Kč 

SOČ            3 000,00 Kč 

Divadelní dramatický krouţek (divadelní hra Charleyova teta)  20 000,00 Kč 

celkem          26 000,00 Kč 

 

z Rozvojového programu MŠMT „Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání“ 

Organizace okresního kola Olympiády z jazyka českého I. a II. kategorie   7 000,00 Kč 

Organizace okresního kola SOČ      11 000,00 Kč 

celkem          18 000,00 Kč 

 

Z Národního institutu dětí a mládeže MŠMT – Tallentcentrum 

Na podporu okresního kola SOČ – finanční dar od České spořitelny   3 000,00 Kč 
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Vize v oblasti materiálně technické: 

 Provést rekonstrukci kotelny – předběţný rozpočet na montáţ nových plynových 

kondenzačních kotlů zapojených do „kaskády“ a opravu plynové kotelny byl vyčíslen 

na 1 407 386,- Kč 

 Rekonstruovat aulu a přeměnit ji na konferenční sál včetně provedení rekonstrukce 

zastaralé elektroinstalace – předběţná cena 1 553 746,- Kč 

 

 

 

  
 

vypracovala: Svatava Reţňáková, hospodářka školy 
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ČÁST DESÁTÁ: ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 

 
 

Gymnázium Kroměříţ ve školním roce 2010/2011 naplnilo cíle středního vzdělávání, poskytlo 

ţákům obsahově širší všeobecné vzdělání a upevnilo jejich hodnotovou orientaci v souladu s ŠVP 

Šance pro NG a Za hranice všednosti pro VG. Gymnázium Kroměříţ bylo MŠMT zařazeno na 3. 

místo ve společné části maturitní zkoušky mezi všemi Gymnázii ve Zlínském kraji a na 70. místo 

v České republice mezi všemi školami, čímţ byly potvrzeny velmi dobré výsledky výuky. 

V následujícím školním roce škola zajistí výuku i výchovu v 16 třídách osmiletého a 4 třídách 

čtyřletého studia. Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována na základě § 10 Zákona č. 

561/2004 Sb. (Školský zákon) a § 7 Vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleţitosti 

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

 

 

Datum dokončení zpracování zprávy:  1. 9. 2011 

 

Datum projednání ve Školské radě:  5. 9. 2011 

 

Podpis ředitelky a razítko školy:   


